
 

Vítanie kráľov 
 
 

Som vášnivým čitateľom a všetci ostatní čitatelia sú mi blízki, ako-

by sme vyrástli v jednej ulici. Čím viac kníh niekto prečíta, tým lepšie si 

s ním rozumiem. Najvášnivejším čitateľom rád prisudzujem titul KRÁĽ 

ČITATEĽOV a cítim k nim úctu. Odkedy som sa dozvedel, ţe Trnavu na-

vštívia (čuduj sa svete!) vyše dve desiatky mojich obľúbených mocnárov, 

v myšlienkach lietam na stretnutie s nimi.  

Milí králi! Je mi cťou vítať vás spolu s ostatnými čitateľmi 

v slobodnom kráľovskom meste Trnava. Váţime si vás ako poslov kráľov-

stva fantázie, ktoré odomyká čarovný kľúčik nazývaný kniha. Ste najlepší 

spomedzi nás, čo sa pri čítaní vydávame na úţasné dobrodruţstvá, spozná-

vame neznáme krajiny, stretáme zaujímavých ľudí, objavujeme záhadné 

tvory... Pritom preţívame pocit neobmedzenej slobody, môţeme sa vznášať 

vo výšavách hoci v mydlovej bubline, ponárať sa do hĺbok oceánov hoci 

v uhorkovej ponorke, zhovárať sa s kvetom, motýľom, hviezdou. Niekedy 

svet dokonca meníme, ničíme burinu zla a násilia a sadíme kvety lásky, 

krásy, dobra. To nič, ţe zatiaľ iba v snoch. Odveká skúsenosť nás učí, ţe 

kaţdý sen sa časom stane skutočnosťou. Preto nás knihy - kľúčiky lákajú, 

nabádajú nás brať do rúk nové a nové. Sami to poznáte najlepšie. 

Priatelia králi! Obdivujeme vás, lebo ste získali slávu ušľachtilou 

záľubou a vlastným pričinením. Kaţdý z vás si nasadil vladársku korunu 

sám ako povestný dobyvateľ Napoleon. A rovnako ako Napoleon nás pre-

sviedčate, ţe kaţdý čitateľ nosí v svojej kapse kráľovské ţezlo. Stačí vás 

nasledovať. Niekto moţno pohŕdavo namietne, ţe Napoleon nakoniec 

o svoje kráľovstvo prišiel a skončil ako vyhnanec na nepohostinnom ostro-

ve. To je pravda. Lenţe onen dobyvateľ víťazil ohňom a mečom, dobýval 

cudzie krajiny pre bohatstvo, slávu a moc. Kráľom čitateľov, dnešným aj 

budúcim, podobný osud nehrozí. Vábne kráľovstvo fantázie má vlastný 

systém obrany. Sny, čo robia svet krásnym, a túţby, vzbudzujúce nádej, 

nemoţno nikomu zakázať, tobôţ vziať.  

 

 
 

 

Čaruška  
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Celoslovenský snem Kráľov detských čitateľov  
TRNAVA 17. – 19. júna 2009  

Podujatie sa koná pod záštitou poslanca Národnej rady SR 

a predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša 

 

Prvé slobodné kráľovské mesto na území Slovenska hostí najsčítanejších 

a najaktívnejších čitateľov z celého Slovenska. Dvadsiatka kráľovských vyslancov 

reprezentuje svoje kráľovstvá – kniţnice i svojich kamarátov. Prvý ročník sa usku-

točnil v roku 2008 v Martine a Vrútkach. Posolstvo, ktoré z tohto snemu vzišlo, sa 

rozšírilo po celom Slovensku a dnes tradícia pokračuje. Ţeláme všetkým účastní-

kom snemu Kráľov a ich knihovníkom, aby preţili v Trnave nezabudnuteľné chví-

le a spolu s posolstvom pre všetky čítajúce i nečítajúce deti priniesli do svojich 

kráľovstiev dobrú pohodu. Prajeme veľa záţitkov a nových kamarátov!  

 

Účastníci snemu:  

 

   Mestská kniţnica Hany Zelinovej Vrútky 

   Turčianska kniţnica v Martine 

   Mestská kniţnica pri MsKS Senec 

   Ţitnoostrovná kniţnica  v Dunajskej Strede 

   Hornozemplínska kniţnica vo Vranove nad Topľou 

   Kniţnica P. O. Hviezdoslava v Prešove 

   Mestská kniţnica Ruţomberok 

   Kniţnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 

   Zemplínska kniţnica Gorazda Zvonického Michalovce 

   Krajská kniţnica Ľ. Štúra vo Zvolene 

   Kniţnica Antona Bernoláka Nové Zámky 

   Verejná kniţnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica 

   Mestská kniţnica pri MsKS Veľký Meder 

   Obecná kniţnica v Trakoviciach 

   Záhorská kniţnica v Senici 

   Obecná kniţnica Hrnčiarovce nad Parnou 

   Galantská kniţnica  

   Ľubovnianska kniţnica Stará Ľubovňa 

   Podtatranská kniţnica v Poprade 

   Kysucká kniţnica v Čadci 

   Kniţnica pre mládeţ mesta Košice 

   Kniţnica Juraja Fándlyho v Trnave 

 

 

 



Deň ľudovej rozprávky - 16. marec 2009 

- sa v Kniţnici Juraja Fándlyho niesol   v 

znamení rozprávok. V oddelení pre deti     a 

pobočkách Vodáreň, Prednádraţie, Tulipán a 

Modranka sa uskutočnilo v tento deň 16 pod-

ujatí – literárnych hodín a súťaţí, venova-

ných ţivotu a tvorbe nášho rozprávkového 

kráľa Pavla Dobšinského. Od skorého rána 

prichádzali do kniţnice malí i veľkí čitatelia 

a prinášali so sebou svoje vlastné knihy od 

Pavla Dobšinského. Hneď ráno po otvorení  

k nám zavítala ako prvá pani Magdaléna 

Pilarová aţ z Trenčína. Dozvedeli sme sa, ţe 

je nepočujúcou poetkou a autorkou dvoch 

básnických zbierok. Ţiaci 4. ročníka si tak 

neplánovane, ale o to s väčšou radosťou, 

vypočuli jej krásne básne a poďakovali sa jej 

potleskom. Prezradila nám, ţe ako 12-ročná 

ohluchla a celých 45 rokov nič nepočula. Aţ pred dvomi rokmi po operácii začala 

ako–tak počuť niektoré zvuky.     O hľadaní Dobšinského kníh sa dozvedela z mé-

dií, tak prišla s dvomi knihami Dobšinského zaradiť sa do súťaţe a podporiť náš 

rekord. 

 Teší nás, ţe k nášmu nápadu pohľadať na poličkách vo svojich domácnostiach 

kniţky najväčšieho slovenského rozprávkara sa pripojili v tomto roku aj ďalšie 

slovenské i české kniţnice. Spolu nás bolo 63 kniţníc. 

 Keď sme to všetko spočítali, zistili sme, ţe: Do hľadania v Trnave sa zapojilo 

115 čitateľov so 164 knihami. Najmladšou účastníčkou bola ročná Ninka Babečko-

vá, ktorá prišla do kniţnice s mamičkou i súrodencami. Najstaršou účastníčkou 

bola 73-ročná pani, ktorá prišla pred záverečnou s tromi knihami. Najviac kníh, 

ktoré priniesol jeden čitateľ, bolo 5 kusov. Najpočetnejšia individuálna skupinka 

bola mamička s tromi deťmi: priniesli so sebou 4 knihy – Slovenské rozprávky 1., 

2., 3., 4. diel. V niektorých knihách sme našli aj venovania, väčšinou to boli odme-

ny za šikovnosť v recitovaní, vo výtvarnej súťaţi a pod. Čitatelia prišli nielen z 

Trnavy, ale aj z Trenčína, Piešťan, Kútov i z blízkych obcí: Bohdanovce, Brestova-

ny, Dlhá, Hrnčiarovce, Košolná, Malţenice, Opoj, Pečeňady. 

 Spisovateľka Dana Podracká z Bratislavy počas podujatia „Nezabudni na vílu“ 

26. marca 2009 vyţrebovala 7 šťastlivcov, ktorí získali kniţné ceny: 

Margaréta Dibalová, Tereza Zaťková, Eliška Rippelová, Ivica Krajčovičová, Patrik 

Áč, Ivica Krajčovičová, Matúš Matušák 

SRDEČNE BLAHOŢELÁME!!!  
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Počas Týţdňa slovenských kniţníc sme v tomto roku spolu s kniţnicami na 

Slovensku oslávili uţ jubilejný 10. ročník. Počas celého týţdňa sme odpúšťali po-

kuty za nedodrţanie výpoţičného termínu. A nielen to! Navštívilo nás niekoľko 

vzácnych hostí, tvoriacich pre deti i dospelých.  

25. marca 2009 dopoludnia sa 47 účastníkov potešilo podujatiu Básničky pre sčíta-

né hlavičky. Hosťom podujatia bola spisovateľka Eva Kopúnková. Táto trnavská 

rodáčka, doposiaľ ţijúca v Trnave, napísala pre deti uţ tri kniţky. Deťom sa veľmi 

zapáčili i jej kamaráti – bábky Vilko a Evička, ktoré sa rovnako ako deti  veľmi 

ţivo zapájali do podujatia. Na záver boli deti obdarené i sladkou odmenou od sa-

motnej spisovateľky. 

 

 

 

26. marca 2009 zavítala do Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave jubilujúca spisova-

teľka Dana Podracká z Bratislavy. Nezabudni na vílu bol nielen názov podujatia, 

ale zároveň je to i jedna zo štyroch kníh, ktoré autorka napísala pre deti. Na začiat-

ku podujatia v oddelení pre deti ju 

privítalo nielen 79 účastníkov besedy, 

ale aj gratulácia riaditeľky Mgr. Lívie 

Kolekovej k jubileu, ktoré spisovateľ-

ka oslávila začiatkom marca. Vzápätí 

sa rozprúdila beseda, ako sa patrí. Uţ 

pri odpovedi na prvú otázku spisova-

teľka Dana Podracká zaujala prítom-

ných pestrofarebnými pierkami, ktoré 

patria k fantázii, a z ktorých vznikal 

veľký purpurový vták fantázie. Kaţdá 

otázka mala svoju odpoveď. Kaţdý si 

mohol vziať pierko fantázie. Najskôr ho 

získali odváţne deti, ktoré poloţili otáz-

ky ako prvé. V závere besedy, počas au-

togramiády, získali pierka všetci, spolu 

so záloţkami, ktoré im spisovateľka s ra-

dosťou podpisovala. 

Svoj pozdrav napísala aj čitateľom časo-

pisu Čaruška. 
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NAVŠTÍVILI NÁS 

 

 



27. marca 2009 do Trnavy 

pricestovala aj slovenská spi-

sovateľka a ilustrátorka Jana 

Dallosová, ktorá uţ niekoľko 

rokov ţije vo Viedni. Malí 

čitatelia si pozorne vypočuli, 

ako vznikali rozprávky i ilu-

strácie ku knihám. Podujatie 

bolo nazvané podľa hlavnej 

hrdinky z jej prvej kniţky 

Celestínka. Veľmi príjemným 

prekvapením pre spisovateľku 

bolo vystúpenie detí z mater-

skej školy na Hodţovej ulici v Trnave. Naši malí čitatelia sa premenili na dobré 

jeţibabky – čarovali a čarovne spievali. 

 
Čítajme si...Detský čitateľský maratón 

Medzi čitateľov pobočky Prednádraţie zavítali spisovatelia Dagmar Pokorná       

a Ján Beňo, ilustrátor Miroslav Regitko a Zuzana Katrušinová, redaktorka 

z vyda-vateľstva Perfekt. Spoločne predsta-

vili zborníky úspešných prác zo súťaţe o 

najkrajšiu poviedku pre deti.  

Vybraní čitatelia sa stanú aj detskou porotou 

pre tohtoročný ročník súťaţe. 

 

Rozlúčka s Milanom Rúfusom 
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Po úspešnom 1. ročníku tohto projektu 

v minulom roku sme sa zapojili i do tohto-

ročného, ktorý sa konal 26. marca 2009 

hneď na dvoch miestach v Trnave. V hlav-

nej budove na Rázusovej ulici priamo         

v čitárni a v Základnej škole na Atómovej 

ulici, kde sídli naša pobočka Vodáreň. 

V Trnave sme prekonali rekord, zapojilo sa 

296 detí. Na celom Slovensku v tento deň 

čítalo v maratóne spolu 10 798 detí. Všet-

ky zúčastnené deti sa podpísali na veľký 

plagát a zároveň boli zaradené do celoslo-

venského ţrebovania o kniţné ceny. Vy 

ostatní sa môţete zapojiť opäť o rok. 



Milý ujo spisovateľ, 

chcel som k vášmu sviatku priať, 

moju báseň, čo som stvoril, ukázať. 

  Vaše dobré srdce uţ dnes nebije, 

  ale napriek tomu vaša tvorba preţije. 

  Do kolísky sudičky vám darovali 

  pekné piesne, modlitby a básne, 

  ktoré ste nám napísali. 

     Čakanka a Hrnček var, 

     rozjasnili detskú tvár. 

     Chlapec, čo bol malý ako hrach, 

     dostal meno Janko Hraško, 

     veru tak. 

        Je mi ľúto, ţe ste dlhšie neboli medzi nami, 

        ale budeme sa tešiť s rozprávkami, 

        ktoré ste nám napísali 

        a zo srdca darovali. 

Matej Streit, 10 r.  

ZŠ K. Mahra 11, Trnava 

 

Milý Osmijanko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matej 

Streit, 10 

r.  

ZŠ K. Mahra 11, Trnava 

 

 

Hodiny 
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Z TVORIVEJ DIELNE 

Miesto školy máme radšej 

prázdniny a sviatky, 

potvrdia to kamoši i kamarátky. 

Iní ukázali pilné ručičky, 

ja som písala zasa básničky. 

Naša pani učiteľka stála pri nás 

celý čas, 

tešíme sa, Osmijanko, 

ţe tu budeš o rok zas. 

My sme ţiaci štvrtej B, 

z jednej školy v Trnave. 

Detí je tu plné vrece, 

učiť sa im vôbec nechce. 

Máme celkom rady hry a súťaţe, 

Osmijanko, ty si práve na rade! 

Riešili sme tvoje otázky, 

mnohí mali z toho veľké vrásky. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Peter Buk- vaj, 10 r. 

ZŠ Gorkého 21, Trnava 

 

 

Ako Karamelová krajina objavila zdravé zuby 
 

V galaxii na konci vesmíru sa nachádzala Karamelová krajina na planéte Vec. Samozrejme, 

chcela ţiť zdravo. Lenţe sa jej to nedarilo, lebo všetci obyvatelia jedli veľa karamelu a viac 

ako 9 desatín krajiny malo zubnú protézu alebo cukrovku. A prezident spolu s ministrami sa 

pokúšali vytvoriť jedlo chudobné na karamel. Ale - raz namiešali otravu, inokedy ešte slad-

šiu zmiešaninu alebo vytvorili cukrovú vodu. Jedným slovom – nedarilo sa im. Aţ im suse-

dia z Jablkovej krajiny poradili, nech vyskúšajú jablká so štipkou karamelu. Pomohlo to, ale 

iba trochu. Polovici krajiny vypadávali stále zuby, ale cukrovka uţ nevznikala. Prezidentovi 

o týţdeň napadlo. „Zuby si musíme čistiť!“ zvolal. „Ale čím? Šmirgľom?“ ozvalo sa. „Nie“ 

povedal prezident. „Malou kefou!“ „Áno, to môţe byť!“ vykríkli prezident, predseda vlády  

a minister hospodárstva jednohlasne. „Ale z čoho urobíme štetinky?“ ozval sa prezident.  

„Musí to byť pevné, ale zas nie veľmi tvrdé. Má to byť mäkkšie, ale pevné, asi ako lano.“  

„Týmto poţiadavkám vyhovuje nylon!“ zvolal minister hospodárstva. „Ale ako to celé spo-

jíme?“ ozývalo sa. „Napríklad napicháme štetinky do umelej hmoty“, ozval sa predseda 

vlády. „Odkiaľ ju zoţenieme?“ „Z Umelohmotnej krajiny.“ „To sa budeme musieť stretnúť      

s ich prezidentom.“ A tak sa aj stalo. Dňa 46. smiechotu (23. apríla) sa stretli prezidenti  

Umelohmotnej a Karamelovej krajiny a dohodli sa na tom, ţe Karamelová krajina bude do 

Umelohmotnej dodávať nylon a karamel a Umelohmotná na oplátku umelú hmotu. A tak sa 

zaloţili veľké podniky na výrobu zubných kefiek a Karamelová krajina zbohatla o zdravie.  

 

Andrej Horník, 10  r. 

         ZŠ Gorkého 21, Trnava 

 

Jar 
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Naše staré hodiny 

bijú štyri hodiny 

Prišiel najmenší člen rodiny  

a rozbil tie staré hodiny  

Bolo nám ich ľúto  

bol to veľký smútok  

Naše staré hodiny  

slzy veľké ronili  

keď sa rozbili  

Potom čas uţ nevedeli  

lebo uţ nič nevideli  

Márne na ne pozeráme  

tikotu sa nedočkáme  

Kúpime si nové  

budú rozprávkové  



 

Medvede sa zobúdzajú zo zimného spánku, 

usilovne hľadajú medu plnú schránku. 

Vyplašené včely bzučia o stošesť, 

ţe im mlsný maco chce med zjesť. 

Jar sa nám chrbtom otočí preto, 

aby prišlo deťmi vytúţené leto. 

 

Matej Homola, 10 r. 

ZŠ Gorkého 21, Trnava 

 

Jarná radosť 
 

Prišla jar. S rodičmi sme sa vybrali na vidiek, aby sme navštívili našu babičku. Babička 

býva na konci dediny pod horou. Je tu veľmi krásne bývanie. Na dvore má veľmi veľa do-

mácich zvierat. Na jar ich má najviac. Vidím pobehovať husi, kačky, sliepky, morky a vzadu 

pri plote sa pasie malé teliatko. Na jar je tu najkrajšie. Stromy kvitnú na bielo a trávička sa 

rozzelenala. Je to krása. Stará sliepka - babička jej hovorí „kôčka“, práve vyvádza malé  

pipinky na prvú prechádzku po dvore. Je veľmi pekný deň a slniečko sa na nás usmieva. 

Veľmi rád chodievam k babičke, pre túto krásu. 

Tomáš Petrík, 10 r. 

         ZŠ Gorkého 21, Trnava 

 

Farby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Simona Machalová, 10 r. 

     ZŠ Gorkého 21, Trnava 
 

Veľkonočný výlet 
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Ţltá, modrá, červená, 

ako vzniká zelená? 

Ukáţe to paleta, 

keď sa ţltá s modrou zmieša. 

Ţltá, modrá, červená, 

ako vzniká fialová? 

Ukáţe to paleta, 

keď sa červená s modrou zmieša. 

Ţltá, modrá, červená, 

ako vzniká zelená? 

Ukáţe to paleta, 

keď sa ţltá s modrou zmieša. 

Ţltá, modrá, červená, 

ako vzniká oranţová? 

Ukáţe to paleta, 

keď sa červená so ţltou zmieša. 

 

Ţltá, modrá, červená, 

ako vzniká farba sivá? 

 

Farby samé ukáţu, 

keď sa spolu zmiešajú. 

 

Opäť prišla nová jar, 

snehu srdci nastal ţiaľ. 

Slniečko nám pekne svieti, 

tešia sa naň všetky deti. 

Puky derú sa cez svieţu kôru 

vytvárajú peknú vôňu. 
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Začali sa Veľkonočné prázdniny a naša rodina sa tradične vybrala na výlet do prí-

rody. Pripravovať sme sa začali uţ skoro ráno. Mamina s babkou ukladali do koší-

kov a prenosnej chladničky pripravené jedlá a niečo, čo by sa dalo opiecť na ohní-

ku. Ocino a krstný Robo mali za úlohu skontrolovať, či naše auto je v poriadku      

a teda pojazdné, vypratať kufor, kde sme mali dať nášho psa Brita. Ten predsa ne-

môţe chýbať na ţiadnej našej prírodnej akcii! Dedko hodil do batohu staré mapy, 

vraj aby sme sa nestratili. Keď uţ bolo všetko pripravené, nasadli sme do auta        

a uháňali cez krajinu. Všetci sme sa tešili, čo opäť zaţijeme v lese. Dorazili sme na 

miesto asi o hodinu, auto sme nechali na okraji dediny a vybrali sa po turistickej 

značke smerom do lesa. Bolo prekrásne slnečné počasie, ale mne sa uţ po krátkom 

šliapaní akosi nechcelo. Povedal som našim, ţe ma veľmi bolí noha a neviem, či 

budem vládať. Takto som tam sedel a ujedal zo spoločných zásob, hlavne sladkos-

ti, keď tu zrazu dedko vykríkol: “Za tým veľkým stromom vidím niečo čierne!“      

a naozaj sme všetci nielen uvideli to čudo, ale aj počuli hrozný lomoz. Rýchlo som 

vstal a noha zrazu prestala bolieť!? Tak sme všetci pokračovali v ceste, no ja som 

sa stále obzeral dozadu, či nás náhodou nedobieha to čudo. Ale všetko bolo v po-

riadku, vyšli sme aţ na vrchol kopca, kde sme si oddýchli, najedli sa a pozerali sa 

na okolitú krajinu. Výhľad bol nádherný a ja som aj zabudol na svoj strach. 

Keď sme schádzali dolu, babka s dedkom rozprávali zaujímavé záţitky zo svojho 

detstva, ktoré máme my, deti, tak rady. 

Večer sme dorazili na chatu unavení a špinaví, ale náš výlet stál za to! 

Uţ teraz sa teším na ten budúci. 
Andrej Bukvaj, 10 r. 

ZŠ Gorkého 21, Trnava 
 

Vtáčik - môj sen 
 

Veľmi som túţil mať korelu. Chodieval som často do chovproduktu a obzeral som, aké sú 

krásne, ale boli veľmi drahé. Tak som zostal iba pri svojich snoch. Jedného dňa som sa vrátil 

zo školy a v detskej ma čakalo veľké prekvapenie. Nová novučičká klietka a v nej: korela. 

Mal som obrovskú radosť. Ale radosť mi z dňa na deň odchádzala, lebo môj vtáčik iba 

smutne sedel na bidielku, nejedol a ani nepil. Bál som sa, ţe skape. Mamina zavolala ujovi, 

ktorý nám ju podaroval, a ten nám poradil, aby sme si ju často vyberali z klietky, rozprávali 

sa s ňou a ona si na nás zvykne. Takto si ju aj skrotíme. Poslúchol som ujove rady. Vtáčika 

som si mojkal, prituloval, pískal som mu jednu melódiu. Po dlhej dobe, plnej trpezlivosti, 

mám dnes Rikinka - kamaráta, ktorý keď na neho zapískam, priletí a sadne si na môj prst. 

Uţ sa naučil aj pískať jednu melódiu, aj sa spolu kúpeme vo vani. Som na seba veľmi hrdý, 

ţe sa mi podaril takýto kúsok. Riki je pekný dominantný samec. Rozhodol som sa, ţe mu 

zoţeniem partnerku do páru. Zo šibačného som kúpil väčšiu klietku a mladú samičku. Keď 

som po prvý raz dal samičku k Rikovi, tak na ňu reagoval veľmi dominantne, nechcel sa 

vzdať svojho teritória. Potom sa však skamarátili. Mali prvé mláďatká, boli to krásne malé 
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stvorenia. Najkrajšie som vybral z hniezda a začal som ho dokrmovať. Teraz sa mi uţ kroti-

lo ľahko, lebo bolo malé a nezvyknuté na mamu. A mal som uţ predsa aj nejaké skúsenosti. 

Tešil som sa zo svojich úspechov. Keď som videl, ako sa mi darí, tak som si prikúpil ďalší 

párik a rozrástla sa veľká rodinka nádherných, farebných ozdôb vo voliére. Dnes mám ďalší 

sen, Ţako – kongo, ale tento bude oveľa náročnejší a budem ešte veľmi dlho snívať. Nevadí. 

Mňa to neodrádza. Budem si o ňom snívať a raz príde chvíľa, keď našetrím kopec peňazí.  

Šimon Jamrich, 10 r. 

ZŠ Gorkého 21, Trnava 

 

Moje letá 
Moje letá sa opakujú kaţdý rok, 

Rok čo rok. 

Milujem tie letá keď je slnečno. 

Milujem tú svieţu chuť ovocia. 

Milujem keď v lete svieţi vetrík zafúka 

Moja myseľ potom aţ tak nezúfa. 

Milujem rána letné, 

Lebo sú tak slnečné a pekné! 

Pozorujem ľudí ako idú na dovolenky, výlety 

A prajem im šťastné návraty. 

Milujem moje prázdniny 

Keď s rodinou oslavujeme moje narodeniny. 

Milujem letné sny 

Milujem letné dni. 

Milujem teplé večery 

Keď vysedávam na čerešni.  

Milujem ich sladkú chuť. 

Toto krásne leto, 

Sa mi v pamäti navţdy vrylo 

Toto leto si budem pamätať 

A navţdy v mysli premietať. 

Milujem keď je tráva zelená 

Keď na ňu niekto pozrie jeho duša nestoná 

Zelená je farba pokojná a čarovná. 

Milujem farbu slnka –ţlto-zlatú 

Takú oslobodzujúcu a krásnu. 

Milujem modrú farbu vody, 

čo i len dúšok z nej ma opojí. 

Milujem modrú farbu neba 

A oblaky do biela. 

Ďakujem za toto leto, 

Lebo lepšie obdobie ako leto nieto. 

Simona Dolníková, 11 r. 

ZŠ Cífer 
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Noc s Andersenom 
 

 Voláme sa Lenka, Daša a Adriana. Tak ako minulý rok, aj tento sme sa zúčastnili krás-

neho podujatia v kniţnici na Vodárni, ktoré sa volalo Noc s Andersenom. Tešili sme sa na 

to straaaašne veľa, najmä kvôli tomu, ţe sme boli „asistentky“ tety knihovníčky Lucie         

a mohli sme jej pomáhať. Tento raz sme mali na starosti tretiakov a štvrtákov. Na začiatku 

sme si povedali, aký budeme mať celý program. Potom sme začali s hlasným čítaním roz-

právok a naše unavené hlasivky potom osvieţila super pizza od sponzora. Navštívili nás aj 

spisovatelia Danuša Dragulová a Ján Čápka, ktorí nám rozprávali o svojich spisovateľských 

začiatkoch aj o svojich kniţkách. Bolo to veľmi príjemné a veselé stretnutie. 

 Potom sme mali veľkú súťaţ v kreslení, deti fixkami a ceruzkami maľovali najkrajšie 

kniţničné strašidlo a teta knihovníčka tri najkrajšie výtvory odmenila krásnymi cenami aj 

kniţkami. Po súťaţi v kreslení sme sa presunuli do počítačovej miestnosti, kde sme sa cez 

internet spojili s inými účastníkmi Noci s Andersenom v iných mestách a kniţniciach a 

chatovali sme. Odpočinutí sme sa potom vrátili do kniţnice a nasledovala najočakávanejšia 

časť programu a to bolo „Hľadanie pokladu s Klubom záhad“. Na to sa decká tešili. Hrali sa 

na detektívov a v druţstvách  a s baterkami hľadali poklad, ukrytý v budove školy. To sa 

nám všetkým páčilo! Unavení a zmorení únavou sme sa potom vrátili späť do kniţnice        

a spravodlivo sme si rozdelili nájdený sladký poklad. A keďţe sme boli stále veľmi unave-

ní, nachystali sme si miesta na spanie a vytiahli spacáky. Hrali sme sa ešte všelijaké hry       

a čítali hororové príbehy. Zaspali sme, aţ keď uţ bolo vonku svetlo. 

Ráno si po nás prišli rodičia a nikomu sa 

nechcelo ísť domov. Bol to krásny záţitok, 

na ktorý nezabudneme. Dúfame, ţe Noc       

s Andersenom bude aj na budúci rok. Je to 

noc, kedy konečne môţeme byť hore celú 

noc a je to super! Ďakujeme! 

                                                                                   

 Lenka Machálková, 14 r. 

                Daša Do Thaiová, 12 r.                                                                                 

    Adriana Opletalová, 12 r.                                                                           

Pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová 1, Trnava 

 

 

 

 

Tetu knihovníčku Ľubicu Slobodníkovú u nás, na pobočke Tulipán, poznajú všetci ţiaci. 

Vţdy s úsmevom poradí svojim čitateľom vhodnú kniţku, pripravuje pravidelne zábavno-

vzdelávacie hodiny, na ktoré sa my, ţiaci, vţdy veľmi tešíme. 

Porozprávam vám o dvoch takých hodinách: 
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AKO TO VIDÍME MY 
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Deň ľudovej rozprávky – 16. marec 
Asi si hovoríte, prečo práve 16. marec je deň ľudovej rozprávky. Je to preto, ţe marec je 

Mesiac knihy a 16. marca sa pred 181 rokmi narodil slovenský zberateľ rozprávok – spiso-

vateľ Pavol Dobšinský. A tak si ţiaci s pani učiteľkami z prvého stupňa boli v kniţnici zasú-

ťaţiť alebo vypočuť rozprávku. Súťaţili tak, ţe mali nájsť otázky a zodpovedať ich. Za kaţ-

dú správnu odpoveď dostali písmeno. Keď ich všetky poskladali, vyšiel im výrok „Čítanie je 

radosť!“ A to je pravda! 

 

Beseda s pani spisovateľkou Olšovskou  
Asi nikto z vás, okrem štvrtákov a tretiakov, 

nepozná pani spisovateľku Annu Olšovskú. Je 

to staršia pani, uţ na dôchodku z Liptova,        

z dediny Bobrovec. Píše tam do miestnych 

novín a keď bola mladšia, pomáhala pri vývoji 

kultúry na Slovensku tak, ţe vymýšľala a cvi-

čila s deťmi divadelné hry. Ale uţ je na dô-

chodku, a tak si kedysi pomyslela: „Keď našej 

kultúre uţ nepomáham divadelnými hrami, tak 

budem písať knihy.“ A hneď vyšla kniha o jej 

najobľúbenejšom sviatku, o Vianociach. Kniţ-

ku jej vydal Spolok svätého Vojtecha. Neskôr 

vyšli ešte dve kniţky o Vianociach. A potom 

sa jej niekto na jednej besede opýtal: „A prečo píšete len o Vianociach? Napíšte aj o Veľkej 

noci!“ Tak onedlho vyšla kniha Tajomstvá Veľkej noci. Práve o nej nám všetkým s rados-

ťou porozprávala. A ešte pripravuje román pre dospelých a iné kniţky. Tak hor sa do číta-

nia! 

Andrej Horník, 10 r. 

Pobočka Tulipán, ZŠ Gorkého ul. 21, Trnava 

 

 
Všimli sme si, že naši malí čitatelia sa zapájajú aj do redakčných prác školských časopisov. Na-

príklad v treťom čísle  časopisu ESO, ktorý vydáva Základná škola v Zavare, sme sa dočítali: 

Karolínka, 3. tr.: Boli sme na krste knihy Tajomstvá Veľkej noci v Kniţnici JF v Trnave. V triede 

sme si pripravili papierové kraslice a pri krste sme hovorili ako sudičky ţelania a kraslice sme 

dávali na knihu. Páčilo sa mi, ţe sme pani spisovateľke mohli dávať všelijaké otázky, mali sme aj 

autogramiádu. Zuzka zarecitovala Bračekov mravčekov a zaspievala Keď sa lipka rozvíjala. Ja-

kubko zarecitoval Spevokol. Dokonca sme dostali záloţku s jej podpisom a kto si kúpil knihu, 

pani spisovateľka mu ju podpísala. Všetky deti dostali aj krásnych anjelikov zo Spolku svätého 

Vojtecha. Na tomto krste knihy bola aj televízia, a teraz si to môţeme pozrieť na MTT, vysielanie 

zo 16. 3.  

Zuzanka, 2. tr.: Prišli sme do kniţnice a posadali sme si na také farebné guličky. Prišla spisova-

teľka Anna Olšovská, chvíľu nám rozprávala. Potom niektorí zarecitovali a zaspievali tete spiso-

vateľke. Sudičky s čiapkami zaţelali knihe Tajomstvá Veľkej noci, aby ju mali deti rady, aby 

otvárala detské srdiečka a také pekné ţelania. Potom nám Anna Olšovská rozprávala o svojom 

detstve. Boli to smiešne príbehy, ako ich chlapci oblievali, ako sa deti hrávali. 

 



 
Cesta za spoznaním Kláry Jarunkovej 

V utorok 17. marca sme boli s pani učiteľkou slovenčiny a s triednym učiteľom v krajskej 

Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave. Prišli sme tam na hodinu o Kláre Jarunkovej. Prečítali 

sme si úryvok z knihy Jediná a pani knihovníčka nám porozprávala o ţivote tejto spisovateľ-

ky. Pozreli sme si veľa kníh, ktoré pani Jarunková napísala pre menšie i pre staršie deti. 

Páčilo sa nám, ţe sme do takého komína mohli povedať svoje ţelanie. A to by sa nám malo 

aj splniť. Potom sme si popozerali kniţnicu, bol tam veľký výber kníh. Mohli sme si ich aj 

poţičať. Niektorí si zaloţili čitateľské preukazy a teta knihovníčka im ich slávnostne odo-

vzdala, keď sme sa boli pozrieť v oddelení beletrie. 

Pavlínka Radimáková, 10 r. 

Evka Federičová, 10 r. 

Roman  Sert, 10 r. 
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NAJKRAJŠIA KNIHA 

veľké čitateľské pátranie po najkrajšej knihe pre deti  
 

KTO MÔŢE ROZHODNÚŤ? 

- kaţdé dieťa do 15 rokov, podmienkou je platné členstvo v Kniţnici JF v Trnave 

KEDY MÔŢEŠ ROZHODNÚŤ? 

- marec – september 2009  

KDE ZÍSKAŠ ANKETOVÝ LÍSTOK? 

- v Kniţnici JF na Rázusovej ulici č. 1 - v oddelení pre deti  

alebo na pobočkách  Prednádraţie, Tulipán,  Vodáreň 

 
   NOMINOVANÉ KNIHY OD SLOVENSKÝCH AUTOROV 

    1. Roman Brat a G. Futová   Zmätené dvojičky zo slepej uličky  

    2. Ján Čápka      Čvirikance    
    3. Danuša Dragulová – Faktorová  Príhody uja Hrmotku  

    4. Gabriela Futová     Dokonalá Klára 

    5. Peter Gajdošík     Zvieratko pre Tadeáša 
    6. Peter Glocko      Rozprávky z čarovnej záhrady 

    7. Milan Kenda      Rok nakúka spod klobúka  

    8. Eva Kopúnková     Báseň Čarodejka 
    9. Anna Varadinová     Rozprávočky kvapky Janky 

   10. Bohuslava Vargová    Mačka v skrýši tíši myši 
 

   NOMINOVANÉ KNIHY OD ZAHRANIČNÝCH AUTOROV 

    1. Michelle Batesová    Prekvapenie na dostihoch 

    2. Adam Blad      Tajomné príšery    
    3. Thomas Brezina     Mačacie dievča 

    4. Mag Cabot      Valentínska princezná 

    5. Eoin Colfer      Detektív Polmesiac 
    6. Diana Kimpton     Eli a mrazivé dobrodruţstvo 

    7. Joachim Masannek    Futbal s divokými chalanmi 

    8. McCombieová     Dosť dobrý výletík 
    9. Jeremy Strong     Pozor, mama vybuchne!  

   10. Jacqueline Wilson    Hviezda z nocľahárne 

13 
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Letné aktivity pre deti. Kaţdá streda dopoludnia 10.00 – 12.00 hod.  

Záhrada kniţnice, v prípade nepriaznivého počasia oddelenie pre deti 

 

Téma: Slovák som i Slovák budem, kamkoľvek ja pocestujem! 
 

  1. 7. 2009  Slovensko i prázdniny radi máme, s úsmevom sa hráme a zabávame 

    Slávnostné otvorenie Prázdninového superklubu 

  8. 7. 2009  Prázdninový pozdrav zo Slovenska  

    Hosť: Oksana Lukomska - ilustrátorka, grafička, akad. maliarka 

15. 7. 2009  Kniţka na prázdniny: Červík Ervín 

    Hosť: jej autorka Andrea Gregušová 

22. 7. 2009  Na dne Slovenska, krása čudesná!  

    Hosť: Alexander Lačný - jaskyniar zo Speleoklubu Trnava  

29. 7. 2009  Krásy Slovenska 

    Hosť: RNDr. Daniel Kollár, CSc. - redaktor časopisu Krásy Slovenska  

  5. 8. 2009  Hrady a zámky Slovenska 

    Hosť: doc. RNDr. Ján Lacika, CSc. - redaktor časopisu Krásy Slovenska 

12. 8. 2009  Trnava - náš Malý Rím 

    Zaujímavosti Trnavy ukryté v súťaţných otázkach  

19. 8. 2009  Slovenské mamičky... 

    Súťaţ v spievaní slovenských ľudových i moderných pesničiek  

26. 8. 2009   Ako sme prázdninovali a Slovensko lepšie spoznávali 

    Slávnostná rozlúčka s prázdninami a vyhodnotenie najaktívnejších  

    „superklubákov“ 

 

V Prázdninovom superklube 2008 sme zaznamenali spolu 608 návštevníkov.  

Prekonáme rekord? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSTUP NA PLATNÝ ČITATEĽSKÝ PREUKAZ 
Vítaní sú i rodičia, starí rodičia, starší súrodenci. 

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2009 - 17. ROČNÍK 
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 1. haluz  

 2. rastie v lese  

 3. zviera v ZOO  

 4. svieti na oblohe  

 5. dopravný prostriedok  

 6. naša krajina  

 7. predmet v škole  

 8. deň v týţdni  

 9. nádhera  

 10. súrodenec  

 11. píšeme  ním  

 12. kovové i papierové platidlá  

 13. obúvame si ich  

 14. malé zvieratko 

 

 

DOPLŇOVAČKA 

   1.          

  2.           

  3.           

             

   4.          

             

     5.        

6.             

     7.        

  8.           

    9.         

   10.          

    11.         

   12.          

    13.         

     14.        

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!  
V predchádzajúcom čísle časopisu Čaruška č. 2/2008 ste mali moţnosť vylúštiť 

tajničku doplňovačky. Tajnička znela: Krásne Vianoce ţelá Čaruška. 

Výhercami sa stali títo čitatelia: 

1. Veronika Chorvatovičová    Trnava 

2. Jessica Lichnerová               Pavlice 

3. Lucia Domoráková              Dolná Krupá  

4. Dominik Baláţ                     Trnava 

5. Maroš Kolenič                     Trnava 

6. Ľubica Klačová                    Trnava 

7. Tereza Tomíková                  Trnava 
 

Výhercom srdečne blahoţeláme!  
 

Aj vy ostatní máte šancu získať pekné ceny, ak vyplníte dnešnú súťaţnú doplňovač-

ku a prinesiete ju do Kniţnice Juraja Fándlyho (do oddelenia pre deti) na Rázusovej 

ulici v Trnave spolu s odpoveďou na našu otázku: 

Kto a v ktorom roku udelil nášmu mestu Trnava  

titul slobodného kráľovského mesta? 

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!  
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Výpoţičný čas počas letných mesiacov júl – august 2009  
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Trnavský samosprávny kraj. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 2009 

Hlavná budova: 
pondelok   8.00 - 18.00 

utorok – piatok  8.00 - 16.00 

sobota    8.00 - 12.00 

oddelenie pre deti v sobotu zatvorené 

 

oddelenie pre nevidiacich:  

pondelok – piatok  8.00 - 12.00  

Hudobné oddelenie: 
pondelok           zatvorené 

streda          10.00 - 17.30 

  

Pobočky Prednádraţie, Tulipán, Vodáreň: 
pondelok        zatvorené 

utorok             10.00 - 17.30 

streda, štvrtok, piatok      8.00 - 16.00 

  

UPOZORNENIE! 

 

Počas letných mesiacov bude ZATVORENÉ na týchto pracoviskách: 

Pobočka Prednádraţie:   20. 7. - 31. 7. 2009 

Pobočka Tulipán:     27. 7. -   7. 8. 2009 

Pobočka Vodáreň   20. 7. -   2. 8. 2009 

Oddelenie beletrie   27. 6. - 26. 7. 2009  

Hudobné oddelenie        3. 8. - 31. 8. 2009   


