Čaruška

Milí priatelia prázdnin a kníh!
Ak čítate Čarušku, ak ste jej čitateľmi, tak sa spolu s novým číslom
teším vskutku veľmi, lebo rovnako nás baví kniha. Je nám verná,
nech čokoľvek zlyhá. A ak rovnako ako ja máte radi prázdniny
a k tomu ešte preveľký kopec sladkej zmrzliny, je ozaj už dosť toho,
čo nás spája.
Ak zídeme sa dakde dvaja, traja, kto z nás toho v lete viac navystrája? Kto poľahky viacej kopcov zdolá na túre? Kto sa aj pri športe vyhne pádom, fraktúre? A koho si podmaní tá najlepšia kniha? Až toľko krásnych plánov máme všetci, fíha!
Úžasné, že je leto! Ach, ako krásne znie to. A možností - do sýtosti!
Nezostane veru iba pri najlepšom sľube, zídeme sa spolu v Prázdninovom superklube!
Môžeme byť v záhrade na čerstvom vzduchu, ulahodiť mysli, telu,
oku, uchu...
Nuž teda, veľa zábavy, humoru i poučenia, nech sa prázdninové sny
a plány na skutočnosť zmenia, to vám na leto želám zas a znova.
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NAVŠTÍVILI NÁS
MLYNČEKY TETY
HROZIENKY
V mesiaci marec nás navštívila spisovateľka a pedagogička Marta
Hlušíková, ktorá so sebou priniesla
dobrú náladu aj napriek upršanému
počasiu. Žiakom zo ZŠ A. Merici
a ZŠ, Ul. J. Bottu predstavila najnovšiu knihu Mlynčeky tety Hrozienky a pritom si zaspomínala na
svoje detstvo.
Úryvok z knihy Čo baby nedokážu
vyvolal úsmev na tvárach všetkých
prítomných. Knihy pre deti Marty
Hlušíkovej sú plné humoru a deti
ich majú vo veľkej obľube. Autorka
o sebe prezradila, že spolupracuje so
Slovenským rozhlasom a prispieva
do detských časopisov. Po skončení
besedy v hlavnej budove knižnice
Foto: archív KJF v Trnave
prišla potešiť žiakov na pobočku
Tulipán, ZŠ, Ul. M. Gorkého, ktorí jej tiež kládli zvedavé otázky. Marta Hlušíková
im veľmi rada odpovedala a na pamiatku im rozdala záložky so svojím podpisom,
ktoré im budú pripomínať príjemné stretnutie so spisovateľkou.
Mgr. Alena Vozárová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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SLNEČNÝ LÚČ
SVETLÁČIK
4. marca 2016 sme s radosťou privítali medzi
nami spisovateľku Zuzanu Kuglerovú a jej
hosťa spisovateľa Ondreja Kalamára. Spisovateľka Zuzana Kuglerová porozprávala deťom o svojich literárnych začiatkoch, ktoré
Foto: archív KJF v Trnave
siahajú až do čias, keď
bola žiačkou základnej školy. Láska k písaniu pokračovala aj počas študentských čias, kedy jej vyšla aj prvá kniha. Našim čitateľom sme predstavili
tvorbu nielen pre deti, ale i pre teenagerov. Mladších zaujali knihy Slnečný
lúč Svetláčik a Rozprávky z blogu, teenagerov skôr povesti a legendy.
Náš druhý hosť Ondrej Kalamár pricestoval zo Zvolena a všetkých účastníkov besedy potešil nielen vtipmi, ale i spevom v ruskom jazyku. Jeho aforizmy deti i dospelých pobavili a mnohí využili možnosť zakúpenia si jeho
kníh, aby mohli tento zážitok dopriať aj svojim blízkym doma. Veľký záujem bol aj o knihy Zuzany Kuglerovej, a tak autogramiáda bola pestrou
bodkou za stretnutím s milými a vtipnými spisovateľmi.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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Z NAŠICH PODUJATÍ
NA NÁVŠTEVE
V MATERSKÝCH
CENTRÁCH
V rámci 12. ročníka cyklu
Maličkí a mamičky sme
navštívili dve materské
centrá. 27. apríla 2016 sa
uskutočnilo príjemné stretnutie knihovníčky z Knižnice Juraja Fándlyho s mamičkami a ich deťmi v TrFoto: archív KJF v Trnave
navskom materskom centre
na Okružnej ulici v Trnave a 23. júna 2016 zase v Mama klube na Limbovej ul. v Trnave. Deťom sa veľmi páčilo divadielko s maňuškami, keďže
mali možnosť prežiť príbeh psíčka a mačičky, ktorí našli odhodenú bábiku
a začali sa o ňu pekne starať. Po skončení divadielka mali najmenší možnosť precvičiť si prsty prostredníctvom hry na struk. Nasledovalo čítanie
o dievčatku Špinuške, ktoré rozosmialo deti aj mamičky. Koniec stretnutia
bol veselý, všetci sa pochytali za ruky a spievali spoločne riekanky. Mamičkám sme poskytli letáčiky, z ktorých sa dozvedeli zaujímavé informácie
na podporu čítania u detí.
Mgr. Alena Vozárová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

NOC S ANDERSENOM 2016
Na Noci s Andersenom som bola prvýkrát. Hneď, ako som sa dozvedela, že niečo
také existuje, prihlásila som sa a spolu so mnou aj dve kamošky. Prišli sme sem na
šiestu a porozkladali sme si spacáky a karimatky. Program sa mohol začať. Na večerné posedenie prišla aj spisovateľka Svetlana Majchráková a ilustrátorka Oksana
Lukomska. Prečítali sme si rozprávku o malej morskej víle od Andersena. Našej
návšteve sme položili množstvo otázok. Najčastejšie zneli: Baví Vás to? A Odkiaľ
beriete inšpiráciu? V noci sa konali aj mnohé súťaže, ktorých víťazi sa vyžrebovali
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ráno pri spoločných raňajkách. Nesmelo
chýbať ani hľadanie pokladu, či polnočná
návšteva výstavy výtvarných prác malých
aj veľkých umelcov. Celkovo to bol úžasný zážitok a určite navštívim Noc s Andersenom aj na budúci rok.
Alica Hrivnáková, 12 r.
Pečeňady

Foto: archív KJF v Trnave

Noci s Andersenom som sa zúčastnil už tretíkrát a určite neľutujem. Som za túto
možnosť vďačný. Na podujatí je vždy zaujímavý program, a preto mám plno nových zážitkov aj mnoho nových priateľov. Vďaka rôznym vekovým kategóriám
detí si tu nájde každý kamaráta. Tak ako ja.
Dominik Gauk, 16 r.
Trnava

Foto: archív KJF v Trnave
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CELÉ SLOVENSKO
ČÍTA DEŤOM
2. týždeň čítania deťom v Slovenskej republike sa uskutočnil pod
záštitou prezidenta SR Andreja
Kisku v termíne od 30. 5. do 3. 6.
2016. V našej knižničnej záhrade
sa čítalo deťom každý deň od
10.00 hodiny. Vzácnymi hosťami
boli osobnosti, ktoré, ako sme
predpokladali, zaujali deti aj svojím rozprávaním. Čítanie obohatili o hudobnú zložku, čítalo sa aj
v ukrajinčine, riešili sa rébusy, hádanky, vymýšľali slovné hračky.
Každé stretnutie sa končilo autogramiádou a spoločným fotením.
Podujatia sa spolu zúčastnilo 300
detí. Boli to škôlkari a deti
1. stupňa základných škôl.
Benjamína Jakubáčová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave
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MLADÍ FILATELISTI
3. júna 2016 sa deti z krúžku mladých filatelistov, ktorý pracuje pri Knižnici Juraja
Fándlyho v Trnave, zúčastnili Bratislavských zberateľských dní v Inchebe. Konala
sa tu prezentácia detskej rozprávkovej knihy o poštovom holúbkovi „Tajná správa“, ktorá bola vydaná ku známke „Filatelia“ z príležitosti 90. výročia rozhlasového a 60. výročia televízneho vysielania na Slovensku. Naši malí filatelisti sa v stánku Detskej pošty a Poštového múzea zúčastnili súťaže v známkovom pexese,
v skladaní obrázku známky z magnetických dielikov a v skladaní puzzlovej známky. Po súťažiach si prezreli dve panelové výstavy. V stánku Zväzu slovenských filatelistov sme vyzdvihli materiál do knižničného krúžku potrebný na blížiacu sa filatelistickú olympiádu v Belušských Slatinách a každé dieťa získalo do svojej
zbierky vyše 80 známok. Deti sa stretli aj s kamarátmi - filatelistami z Bratislavy
a Liptovského Mikuláša.
16. júna 2016 sa v Trnave konala inaugurácia známky Matej Hrebenda, ktorej sme
sa zúčastnili aj s riaditeľkou knižnice Mgr. Líviou Kolekovou a nevidiacim knihovníkom PhDr. Júliusom Bartekom. Deti sa stretli s oboma tvorcami známky - s auto7
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rom výtvarného návrhu Dušanom
Kállayom a rytcom Františkom Horniakom. Opäť mali možnosť stretnúť
sa aj s dlhoročnými filatelistami, ktorí
im s radosťou odovzdávajú svoje skúsenosti.
Filatelistický krúžok zaznamenáva aj
úspechy. Veľmi cenným je diplom,
ktorý získal Michal Šulko na výstave
v Prahe s témou Vesmír. Blahoželáme!
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Piataci a šiestaci zo ZŠ Dobrá Voda našu knižnicu navštívili v tomto školskom roku viackrát. O tom, aké to bolo, nám napísali:
Beseda so Svetlanou Majchrákovou

Páčilo sa mi, ako pani spisovateľka rozprávala príbehy, aj keď
knižky boli pre mladšie deti. Priniesla meč a rôzne knižky. Nabudúce by mohla zobrať aj svoje deti, o ktorých písala v knižke.
Celkom to bolo dobré.
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Chcel by som, aby Svetlana Majchráková ukazovala čo najviac
knižiek a ešte viac sa usmievala.

Naučil som sa dosť vecí.
Aj keď som od tejto spisovateľky
nič nečítal, tak som vedel,
o čom sú jej knižky.
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Beseda s ňou bola veľmi pútavá
a jednu z jej knižiek mám aj doma.
Ďalej sa mi páčil meč zo zbierky
jej otca.
S pani spisovateľkou
sme spomínali na to, čo
sme robili v detstve a to
sa mi veľmi páčilo.

Spisovateľka doniesla ukázať svoje knižky, niektoré
boli smiešne a niektoré
obyčajné. Bolo mi fajn.
Veľmi sa mi to páčilo.
Bolo to milé a pútavé.

Les ukrytý v knihe - Beseda s lesníkom Michalom Slávikom
Aj táto beseda sa mi
páčila, ale beseda s pani
spisovateľkou bola
lepšia.
Bolo to celkom smiešne,
lebo namiesto mikrofónu
nám dal ujo lesník šišku.

Akcia zaujímavá, poučná a veľmi
zábavná. Na začiatku sme sa zoznámili, dosť sme sa nasmiali.
Potom sme vypracovávali poučný
pracovný list.

Páčilo by sa mi, keby sa ujo lesník viac
usmieval na deti. Mohol by viac rozprávať
o lese. Nabudúce by mohol priniesť nejaké
úlovky alebo zbrane. Šišky a seno nás vôbec nezaujali, lebo žijeme na dedine.
Lesník nám rozprával, čo zažil na
prechádzkach, to sa mi najviac páčilo. Ale páčilo sa mi aj to, že nám
pomohol s odpoveďami, ktoré sme
písali na papier.

Beseda s lesníkom sa mi
tiež páčila. Ujo nám priniesol seno, kukuricu,
slamu, soľ pre zvieratá
v lese, takže mi urobil
radosť.
Táto beseda ma až tak
nebavila, lebo som sa
nedozvedel nič nové.
Bývam na dedine.
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Šípková Ruženka a jej osud
V pobočke Tulipán, ktorá sídli v priestoroch ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, si pripomenuli 16. marca Deň ľudovej rozprávky besedou s Jozefom Mužlayom,
ktorý si rozprávky nielen číta, ale vie sa o nich aj s deťmi rozprávať. O tom,
ako ich zaujal, svedčia aj zážitky detí, ktoré zverejňujeme. Niektoré v písanej forme, niektoré vo výtvarnej podobe:
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V KNIŽNICI
PO ANGLICKY,
PO NEMECKY...

Foto: archív KJF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave

V mesiacoch apríl a jún 2016
do Knižnice Juraja Fándlyho zavítala lektorka z modernej jazykovej školy Your´sCOOL v Trnave PaedDr. Silvia Žatková. Záujem o jej interaktívne hodiny zamerané na knihy a komiksy prejavili učiteľky zo Základnej školy
Angely Merici. Lektorka dokázala šiestakov a deviatakov zaujať
a do rôznych aktivít zapájala všetkých žiakov. Vďaka aktívnej
účasti mali možnosť zdokonaliť
sa v anglickom a v nemeckom jazyku.
Mgr. Alena Vozárová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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Z TVORIVEJ DIELNE
Čarodejnica Anna
Ahojte, volám sa Anna. Som čarodejnica a mám 685 rokov. Milujem grilované myšacie chvostíky a žabacie stehienka. Veľmi o seba dbám. Rada
chodím na manikúru a pedikúru. Nechty mám skoro jeden meter dlhé. Starajú sa mi o ne kamarátky pyrane. Bývam pri lese v chalúpke na kuracej
nôžke. Býva tu so mnou môj kocúr Bello. Neďaleko môjho domčeka je jazero. Býva v ňom kamarát vodník Juro. Každý piatok spolu hráme šach.
Na brehu jazera rastú vŕby. Na jednej z nich je zvonec a rozprávky je koniec.
Jarko Bilec, 3. B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Čarodejnica Elemíra
Som Elemíra, v máji oslávim 500 rokov. Mám dlhé biele vlasy, ktoré mi
siahajú až po pás. Veľký zakrivený nos a na ňom 4 bradavice. Bývam
v domčeku vysoko na strome v krajine Čierna hora. Som zberateľkou receptov na čarovné nápoje. Mám ich vyše 1000. Spolu s kamarátkou čarodejnicou Cecíliou ich varíme v našom nočnom bare Strašidlovo. Okrem čarovných nápojov v bare podávame hadiu polievku a žabací prívarok. Moje
osobné zaklínadlo je Čáry - Máry- Abraka – Dabra – Bim!
Hanka Weny, 3. B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava
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Čarodejnica menom Alica
Volám sa Alica. Moje zaklínadlo je ČÁRY BRAK HUMI KAR. Veľmi rada varím a potom jem. Mojou delikatesou sú pražené pavúky a hranolčeky
z muchotrávok. Bývam v kokosovom domčeku v dedine čarodejníkov.
Mám 825 rokov a stále vyzerám mlado. Najradšej nosím oblečené šaty
utkané z pavučiny a myšací kožúšok. Lietajúcu metlu mám najnovšieho typu, je na elektropohon. Práve ju veziem do servisu, tak nabudúce...
Hanka Brestovanská, 3. B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Svätopluk
Svätopluk bol veľký kráľ,
rád bojoval a dobýval.
Bol to kráľ,
čo troch synov mal
a tri prúty im zlomiť dal.

A potom im takto povedal:
Synovia moji, držte vy spolu
a udržujte Veľkú Moravu!
Synovia na otcove slová nedbali
a Veľkú Moravu rozdali!
Takto to stojí v povesti,
že oni nedali na otcove múdrosti.
Nikolas Minarovič, 3. B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava
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Chceš byť in? Ponáhľaš sa alebo nemáš náladu rozprávať sa
s tetou knihovníčkou? Chceš mať súkromie pri požičiavaní kníh?
Chceš si vyskúšať niečo nové? V oddelení pre deti, rovnako aj
v oddeleniach pre dospelých, stoja zaujímaví zelení pomocníci.
Je to samoobslužný pult, alebo
pre ľudí tvojej generácie sa to
volá aj selfcheck. Na jeho použitie potrebuješ platný čitateľský preukaz a všetko ti automat automaticky pošepká. Máš
možnosť skontrolovať si svoje
konto. Vybrané knihy si môžeš požičať sám, ale... len
v tom prípade, ak nemáš žiadne upomienky a nezaplatené
pokuty. Potom musíš už osloviť tetu knihovníčku a tá určite
všetko vyrieši k spokojnosti.
Povedz o tejto službe aj svojim kamarátom, rodičom a staFoto: archív KJF v Trnave
rým rodičom.
Benjamína Jakubáčová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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TAJNIČKA
V obrázkoch sme ukryli postavy alebo názvy rozprávok. Podľa postupnosti
ich uhádnite a podľa označených písmeniek v slove vylúštite tajničku. Odpoveď v tajničke je niečo, na čo sa všetky deti teraz tešia.
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