
O dvanástich mesiačikoch 
 

Bola jedna matka, ktorá mala dve dcéry. Jej 

vlastná sa volala Helena a nevlastná dcéra sa 

volala Maruška. Nemohla zniesť, že Maruška 

je oveľa krajšia ako Helena, a tak ju chceli 

vyhnať z domu. V zime uprostred ľadového 

mesiaca si Helena zmyslela, že chce fialky. „Choď Maruša 

a prines mi z lesa fialky!“ rozkázala sestre. „Ale kde mám 

teraz natrhať fialky?“ No Helena jej pohrozila, že ak ich 

nenatrhá, tak ju zabije. Tak sa Maruška musela brodiť 

hlbokým snehom, až kým nezbadala v diaľke svetlo. Podišla 

bližšie a zbadala, že okolo ohňa sedí 12 mužíčkov. Boli to 12 

mesiačikovia. „Prečo si sem prišla, dievčinka?“ spýtal sa 

Marušky ľadový mesiac Január. „Hľadám fialky!“ odvetila 

Maruška. „Teraz veruže nie je čas na fialky!“ „Ja viem.“ 

Povedala smutno a vyrozprávala svoj príbeh. On jej sľúbil, že 

jej pomôže, ak mu ona poradí, koľkými rôznymi spôsobmi si 

môžu posadať okolo ohňa tak, aby Marec a Apríl boli vždy pri 

sebe a vedľa nich by bol September a Október. Maruška 

súhlasila, a tak si Marec sadol na skalu a roztopil sneh asi na 

dĺžku 40x50m. Maruška však mohla vyzbierať iba 40% 

celkového počtu fialiek v záhradke. Akú veľkú rozlohu 

musela Maruška vyzbierať? Maruška sa vrátila domov 

s fialkami, ale Helena ich ani neovoňala. O niekoľko dní si 

Helena zmyslela, že chce jablká. Tak Maruška musela znova 

prekonávať strastiplnú cestu, až kým nedošla k 12 

mesiačikom. Znova im vyrozprávala svoj príbeh a oni jej 

pomohli. Maruška mala košík s objemom 20l. Koľko jabĺk sa 

zmestí do košíka, ak jedno jablko má priemer 5 cm? Maruška 



prišla domov, no Helena aj tak nebola spokojná. Tak ju znova 

poslala, ale tentoraz na jahody. Maruška prišla k 12 

mesiačikom a poprosila ich o pomoc. Bolo im jej ľúto a tak jej 

znova pomohli. Maruška zbierala 3 hodiny. Prvú hodinu 

nazbierala niekoľko jahôd, druhú o 20 viac a tretiu dvakrát 

viac. Spolu nazbierala 150 jahôd. Koľko jahôd nazbierala 

každú hodinu? Maruška prešla vzdialenosť 4 km a vyrazila 

o 8 hod. Helena sa rozhodla, že pôjde za Maruškou. Vybrala 

sa za ňou o dve hod. neskôr. Kedy asi dorazí k Maruške, ak 

pôjde rovnako rýchlo a Maruška mala 

rýchlosť 1 km/h? Ale cestou Helenu 

potrestal mesiac Január a ona sa už nikdy 

nevrátila a Maruška šťastne gazdovala, až 

kým neumrela.  
 


