Čaruška

Milí mladí priatelia,
dostávate do rúk časopis Čaruška, ktorý je venovaný práve Vám – najmenším
čitateľom. Tento časopis Vám prináša už dvanásť rokov zaujímavosti z čarovného
prostredia kníh. Som rád, že práve Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, ktorej
zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, Vám už dlhé roky umožňuje vstup
do tohto sveta.
Knižnice už po stáročia predstavujú centrá vzdelanosti a kultúry. Aj vďaka ich
činnosti sa nám uchovali spomienky na literárnych velikánov a práve knižnice ako
kultúrne ustanovizne pomáhajú udržiavať bohaté národné dedičstvá. Za dôležité
považujem aj to, by sa knižnice venovali aj tým najmladším milovníkom kníh.
Som presvedčený, že časopis Čaruška Vám bude ešte po dlhé roky odkrývať
svet literatúry. Želám mu čo najviac čitateľov, pretože zosobňuje krásnu
myšlienku. Jej realizátorom prajem čo najviac tvorivých nápadov, aby naďalej
mohli plniť svoje nenahraditeľné poslanie.

Ing. Tibor Mikuš
poslanec NR SR
predseda Trnavského samosprávneho kraja
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ČARUŠKINO ČAROVNÉ KRÁĽOVSTVO
Spomínam si, kamaráti, že pri sedemdesiatom výročí založenia Knižnice
J. Fándlyho v Trnave nazval som jej detské oddelenie Čaruškino kráľovstvo.
Odvtedy pribudla knižnici ďalšia desiatka rôčikov a mne sa pri tej príležitosti
žiada o knižkách niečo povedať.
Iste všetci poznáte rozprávku, ako zaľúbený princ prebudil spiacu
princeznú. Prebudil ju bozkom a potom boli spolu šťastní. Nevdojak sa mi zdá,
že táto rozprávka začína a pokračuje každý deň až doteraz. Začína a pokračuje
pre tých, ktorí sa priatelia s knižkami. Ktorí čítaním prebúdzajú v knižkách
princezné, princov a ich koníkov-vraníkov a ďalších, ďalších hrdinov, ba aj
zvieratká, niekedy dokonca kvety, kamienky a prežívajú s nimi veľa radosti,
vzrušenie, dobrodružstvo, spoznávajú nové krajiny, nové mestá, nové svety.
Čaruškino kráľovstvo je nepochybne zázračné, čarovné kráľovstvo.
Verte-neverte, ja neviem bez kráľovstva knižiek vydržať ani jediný deň. Či
už čítam, alebo píšem knižku, vznášam sa na krídlach fantázie vo svete krásy,
lásky, dobra a slobody, ktorému sa žiadny iný svet nevyrovná. Aj teraz píšem
básničku - pre seba a súčasne pre najmenších, najzvedavejších čitateľov.
Písmenko k písmenku,
na tenkom pramienku,
slovíčko k slovíčku,
skladám si básničku.

Tá moja básnička,
je ešte maličká.
Veď ona narastie,
keď spadne rosička...

Verím, že sa moja nová básnička stretne s ďalšími novými básničkami
a bude z nej knižka. A že tá knižka pôjde do knižnice a bude spolu s inými
knižkami čakať na deti. Verím, že deti budú naďalej prebúdzať v knižkách
hrdinov a budú na krídlach fantázie pokračovať v lete a v rozlete, ktorý je
nekonečný.

Želám Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave k 80. jubileu veľa
ďalších úspešných desaťročí, aby uchovávala knižky pre nás aj pre
tých, čo ešte len Čaruškino čarovné kráľovstvo navštívia. Ďakujem
trnavskej knižnici, že nám všetkým pomáhala žiť šťastne, krásne,
zmysluplne...

Váš
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NAJKRAJŠIA KNIHA
Veľké čitateľské pátranie po najkrajšej knihe pre deti sa skončilo.
Od februára do mája 2007 sa naši najmenší čitatelia oboznamovali s knihami, čítali
ukážky alebo celé knižky na pokračovanie v knižnici alebo v triede a hľadali
najkrajšiu knihu. Vyberali si z kníh, ktoré vyšli v posledných dvoch rokoch.
Nominovaných bolo 10 kníh pôvodnej slovenskej literatúry a 10 kníh prekladovej
literatúry.
Anketový lístok vyplnilo 198 detí – čitateľov KJF v Trnave. Deti pridelili spolu
11 015 bodov.
Výsledkom je takéto poradie:
I. Pôvodná slovenská literatúra
1. Gabriela Futová: Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche
(SPN-MLADÉ LETÁ)
2. Ján Uličiansky: Kocúr na kolieskových korčuliach
3. Jozef Pavlovič: Druhá knižka deduška Večerníčka
4. Anna Olšovská: Adventný kalendár
5. Viera Dršková: Veselé rozprávky o zvieratkách
6. O. Bajusová, M. Števková: Daj ma, mamička, do školy
7. Adrianna Varigová: Rozprávky do postieľky
8. Peter Glocko: Rozprávkar a rozprávnica
9. Jana Bodnárová: O strome, ktorý bol na ceste
10. Jana Šimulčíková: Kukučie mláďa
II. Prekladová literatúra
1. Thomas Brezina: Naša trápna mamička (FRAGMENT)
2. Jacqueline Wilson: Najlepšie kamarátky
3. Luc Besson: Artur a minimojovia
4. Blue Balliett: Záhada strateného obrazu
5. Karen MacCombie: Dosť dobré šoky
6. Patrick Carman: Elyonova krajina
7. Enid Blyton: Veľké dobrodružstvá
8. Noel Streatfeild: Baletné črievičky
9. Liz Kessler: Tajomstvo Emily Windsnapovej
10. Anne Frank: Denník Anny Frankovej
Za odmenu je väčšina zapojených detí pozvaná na veľkú čitateľskú šou do kina
Hviezda. Čaká ich bohatý program a slávnostné vyhodnotenie ankety. Budú sa
môcť stretnúť s autorkou víťaznej knihy Lepší otec v hrsti ako kamoš na streche –
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Gabrielou Futovou a šéfredaktorkami vydavateľstiev SPN – Mladé letá
a Fragment.
V programe vystúpia i deti z tanečného odboru ZUŠ M. Schneidra-Trnavského,
deti zo ZŠ A. Merici predstavia úryvok z víťaznej knihy. Deti zo Spojenej školy na
Čajkovského ulici v Trnave sa vo svojom vystúpení pochvália, čo všetko sa naučili
počas školského roka.
Hostia vyžrebujú zo všetkých detí, ktoré sa do ankety zapojili, 10 šťastlivcov. Tí sa
môžu tešiť na knižné ceny.
Súčasťou programu bude i vyhodnotenie regionálneho kola súťaže Čítame
s Osmijankom, v ktorom čaká ďalších 8 súťažiacich knižná cena.
Deti sa určite dozvedia tiež, aký program pre nich Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave pripravila na leto v jubilejnom 15. ročníku Prázdninového superklubu.

Podujatie sa uskutoční 26. júna 2007 o 10.00 hodine
v kine Hviezda, na Paulínskej ulici v Trnave
Vstup voľný


NOC S ANDERSENOM 2007
V KNIŽNICI JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE
Rozprávkový duch vitaj medzi nami a zabávaj sa s nami!
Do medzinárodného projektu sa
zapojilo 590 spacích miest
v Česku, Slovinsku, Poľsku a na
Slovensku.
Dobrodružné nocovanie s rozprávkou zažilo minimálne 19 518
detí a 3 269 dospelých.
Keď sa blížila 18. hodina 30.
marca 2007, naši čitatelia v detskom oddelení sa začali meniť na
účastníkov zájazdu. To prichádzali starostliví rodičia s celou
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výbavou pre dieťa na prežitie noci v knižnici. Z tašiek im vykúkali vankúše,
karimatky, deky, plyšové hrač ky, jedlo, pitie.
Kontrolovali mobily a spojenia.
Bombardovali svojimi otázkami
knihovníčky.
Keď
nešťastní
rodičia odišli, zostalo 35 detí,
udomácnených v uličkách medzi
regálmi. Čo ulička – to malá
izbička (bez príslušenstva).
V tom
najväčšom
zmätku
odchádzajúcich rodičov prichádzali hostia. A neboli to hocijakí
hostia. Boli medzi nimi autori
kníh pre deti Eva Kopúnková,
Jozef Zrnek, grafička Oksana
Lukomska, redaktorky mestskej televízie Anežka Domoráková a Jana Borovská,
úspešná kadetská reprezentantka v stolnom tenise Deniska Malá a nechýbala ani
Kráľovná čitateľov Zuzka Urgošíková. Potešila nás aj účasť Mestskej televízie
Trnava a redaktorky regionálnych novín.
Rozprávkovú bránu otvorila riaditeľka knižnice a potom sme spoločne - malí
i veľkí - prelúskali rozprávku Pastierka a kominár. Deti lovili autogramy a všetci
hostia prekvapili milým slovom a pridali aj rozprávku. V tvorivej dielni
Anderseníci vykúzlili z balónikov a svietiacich papierikov malých „dušíkov“,
ktorých v skúške odvahy vyniesli do knižničnej záhrady. Tam veru lietajú dodnes.
Stráži ich pred dvoma rokmi zasadený rozprávkový strom „Fabularius Anderseni“.
V tohtoročnú noc sme spoločne s deťmi zasadili vedľa neho skalné kvietky
s nádejou, že malí Anderseníci zostanú našimi skalnými čitateľmi.
Nezabudli sme ani na súťaže, hľadali sme stratených hrdinov z rozprávok
a vymýšľali, čo všetko by sa mohlo snívať pánovi Andersenovi. O polnoci však
naozaj prišiel Andersen a porozprával nám o tom, ako to bolo, keď bol chlapcom.
A viete, že sa nám podarilo dostať sa aj na chat! To bol teda úspech, lebo sa o to
pokúšali deti na 590 spacích miestach. Tí najmenší pospali o druhej v noci a tí
ostatní sa promenádovali s baterkami po knižnici až do štvrtej hodiny rannej. Našli
sa aj takí, ktorých zaujali knižky, ktoré cez deň doteraz prehliadali.
Noc s Andersenom 2007 strávilo v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 35 detí,
8 hostí, 7 mamičiek, 7 knihovníčok.
V tú noc sa narodila aj báseň:
Rok tak rýchlo prešiel,
Andersen k nám opäť prišiel.
Riadok po riadku
prečítali sme rozprávku.
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Skalné ruže sadili sme,
skúšku odvahy zdolali sme.
33 malých Andersenov a Anderseníčiek
stráži 7 statočných knihovníčok.
Alibaba v rozprávke mal 40 lúpežníkov,
knižnica v Trnave má 40 nocľažníkov.
Z toho množstva spí len 7 malých trpaslíkov,
Ostatní sa hrajú na veselých dušíkov.
Pár z nich tíško číta knižky,
tichúčko sú ako myšky.
Ďalšie deti chatujú,
každej novej správe sa radujú.
Druhá hodina ranná odbila,
Noc s Andersenom sa ešte neskončila.
A tak, milí spáči,
chatujte, koľko sa vám páči!
DOANDERSENOVANIA!
Jednou z úloh, ktoré pripravili pre nocujúcich vo vydavateľstve Slovart a Spolku
slovenských knihovníkov, bolo napísať alebo nakresliť: Aký mal dnes v noci
Andersen sen?
Aj keď naše deti v súťaži nič nevyhrali, teší nás, že sa dobre zabávali:
Snívalo sa mu o dušíkoch, ako poletovali v knižničnej záhrade okolo jeho stromu.
Chcel spojiť všetky deti, aby sa nebáli duchov a aby ich brali ako svojich
kamarátov, s ktorými sa môžu podeliť o svoje zážitky.
Martin Ležovič, 12 r.

Snívalo sa mu o šťastných deťoch, ktoré prežili rozprávkovú noc medzi knihami.
Pán Andersen sa trochu naľakal zhotovených strašidielok, ale hlavne zistil, že veľa
detí miluje rozprávky a tie jeho sú najlepšie. O šťastných a usmiatych deťoch sa
dobre sníva. Mám doma knižku Vašich rozprávok a viem si ju už čítať.
Vladka Hanusová, 7 r.

Nijaký, lebo za takú chvíľu spania sa málokomu niečo snívalo.
Veronika Michaličková, 9 r.
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VO SVETE SA NESTRATÍM
O svojom rodnom jazyku i o rozprávkach, z ktorých nerozumieme ani slovo, bolo
podujatie v rámci 3. ročníka cyklu Maličkí a mamičky. Posledného apríla sme
v herni privítali skupinku malých
i veľkých. Lektorka anglického
jazyka, Renátka Prokopová, im
hravou formou ukázala, ako
zvládnuť rozprávku v anglickom
jazyku čo najskôr a zaujímavo.
Ak aj vy máte doma malých
súrodencov,
nezabudnite
sa
informovať o podujatiach, ktoré
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
pripravuje pre najmenších.

AKO TO VIDÍME MY
V knižnici sa ma teta knihovníčka spýtala, akú knihu by som odporučila ostatným
deťom, aby si ju prečítali. Ja si rada prečítam knihy, pri ktorých sa trochu bojím.
Obľúbila som si napínavé príbehy Thomasa Brezinu z edície Klub záhad. Páčil sa
mi najmä príbeh Démon ticha, Tajomstvo Titanicu a Upír zo zámku. Mám rada,
keď mi behajú pri čítaní po chrbte zimomriavky. Tiež rada lúštim záhady
a vymýšľam závery, ako to asi dopadne. A tieto príbehy sú na to ako stvorené.
Knižky navyše obsahujú magickú superlupu, ktorá mi pomôže vylúštiť rôzne tajné
nápisy a hádanky. Mám rada knihy od Thomasa Brezinu, pretože sú vtipné,
zaujímavé a zábavné. Nemusíme predsa sedieť celý deň za počítačom alebo pri
telke. Ja si radšej prečítam zaujímavý detektívny príbeh. Takže aj vy, ktorí radi
čítate a radi sa aj trošku bojíte, prečítajte si Klub záhad. Neoľutujete!
Lenka Machálková, 12 r.
ZŠ Atómová ul. č. 1, Trnava
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Z TVORIVEJ DIELNE
Osmilastovička milá,
ale si nás prekvapila.
Letí už ona k vám,
Osmijanko pozri sám.

Osmijanko, prečítaj si túto básničku,
aj keď ju píšeme kratučkú.
My sme žiaci štvrtej A,
učíme sa jak sa dá.
Vieme dobre čítať,
aj nádherne písať.
Vieme vybrané slová,
táto básnička je nová.

Osmilastovička priletí nabudúce tiež
a pozdraví ju pán jež.
Priletí k Osmijankovi rýchlo,
akoby bábätko kýchlo.
Pani učiteľka nás to naučila,
Donesie vám túto básničku,
dobre pre nás urobila.
kratučkú, krátku, maličkú.
Nabudúce sa zúčastnime zas,
Hoci ona je už krátka,
v triede býva o ňu hádka.
bude veľa práce čakať nás.

Žiaci IV. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

Ako Osmijanko zachránil hodinu slovenčiny
Deti boli v škole. Čakali na nudnú hodinu Slovenský jazyk. A vtom vbehla do
triedy pani učiteľka. Volá sa Mgr. Martina Boboňková. Učila ich dobre. Keď
vbehla do triedy, všetkým dala časopis Čítame s Osmijankom. Deti nevedeli, čo to
je, mysleli si, že je to ďalšia nudná pomôcka na Slovenský jazyk. Bola to súťaž.
Deti sa do nej zapojili s radosťou. Každý deň si vyberali, na akej hodine to budú
robiť. Striedali si to tak, že raz na slovenčine a raz na čítaní. A tak Osmijanko
zachránil hodinu slovenčiny a prebral celú triedu, aby mali radi slovenčinu. Celá
trieda si povedala jedno: AJ NA BUDÚCI ROK SA ZAPOJÍME!
Kristián Šige, IV. A.
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava
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Osmidunčo
Osmidunčo má nás rád,
je náš verný kamarát.
Zvládne každú hádanku,
vyrobme si maľovanku.

Osmidunčo rozmýšľal,
on našej triede odpovede dal.
Už skončilo našich 8 otázok,
všetko sa nám zmestilo
do hlávok.
Katka Kupčíková, IV. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava
Chyba

Ja som taký truhlík – trúhel,
Trúba, čo nič nerobí,
napísala som ja chlapi
a na konci tvrdé y.
A vyskloňuj kamaráta.
Chlap
– chlapi a
Tam je zase chyba dáka.
dub
–
duby
V množnom čísle jednotné.
Nenapíš
zle aj ty!
To sú chybytoprihlúple!

Čo už s takou žiačkou hlúpou
žiačkou, čo nič nerobí.
Pre budúcnosť bude vedieť,
Že v chlapi je mäkké i.
Chlap – chlapi
a dub – duby
Nenapíš to zle aj ty!

Kristína Boboňková, IV. B
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

Pyšná myš
Bola jedna veľmi pyšná myš. Volala sa Milka. Raz stretla myšiaka Milana. Opýtal
sa jej, ako sa volá. Myška nechcela odpovedať, lebo si myslela, že je pytliak. Tak
mu vyplazila jazyk a odišla.
Odišla za kamarátkou do Bytče. Akurát umývala žmýkačka. Ahoj, ako sa máš?
Dobre. A ty? Tiež dobre. Premýšľali, čo budú robiť. Čo keby sme išli na Myjavu za
Edom a Fredom? Prišli na Myjavu, zašli na myšacie informácie. Povedali im, že
bývajú na Golianovej ulici. Keď ich našli, čudovali sa, v akom krásnom byte
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bývajú. Ahojte, Edo a Fredo, môžeme u vás prespať? Áno. Ďakujeme. Hneď ráno
vyrazíme.
Prišlo ráno a vyrazili. Najskôr išli do Bytče. Napokon sa Milka dostala do rodnej
Trnavy. Tam opäť stretla Milana. Po dlhej ceste bola veľmi unavená. Zistila, aké to
je, keď musí veľa chodiť, prestala byť pyšná a vydala sa za Milana.
Dominika Králiková, III. A
ZŠ Ul. Gorkého ul. č. 21, Trnava
O Zvláštnej krajine
Bol raz jeden Kubo Špendlík, ktorého prezývali Špendlíková hlavička, Špendlo.
Keď spal, veril na jednu krajinu. Na zvláštnu krajinu, kde slimák je rýchlejší ako
gepard a gepard je pomalší ako slimák. Všetko je naopak.
Ale, ako tak spal, zobudil ho tatov krik. „Meškáš!“ kričala aj mama. Kubo išiel do
školy, ako vždy prišiel posledný. V škole stihol dostať poznámku a päťku. Nič ho
netešilo. Dokonca zabudol na Zvláštnu krajinu.
Ale keď zaspal, niečo sa mu snívalo. Bol vo Zvláštnej krajine. Zvieratá ho doviedli
na zvláštny súd. Súdila tam najnespravodlivejšia zver – vlk. Ale u nich bol za
najspravodlivejšiu zver. Vlk povedal, že keď ešte raz dostane päťku, vždy v noci sa
bude trápiť vo väzení, ale keď dostane tri jednotky, môže byť prezidentom
Zvláštnej krajiny. Odvtedy sa učí dobre a v noci je prezidentom Zvláštnej krajiny.
Kristián Glós, III. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
Kde som čo kúpil?
Keď som išiel cez Trnavu,
kúpil som si mačku malú.
Keď som išiel cez Lužianky,
kúpil som si minerálky.
Keď som išiel cez Levice,
kúpil som si náušnice.
Keď som išiel cez Bystricu,
kúpil som si pohľadnicu.
Keď som išiel cez Košice,
zakopol som do krabice.
Keď som zastal vo Vranove,
stratil som sa v hypernove.
Keď som prišiel do Popradu,
videl som tam kravu mladú.
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Dávali mi takú radu,
aby som šiel do Levoče,
musel som si zohnať kľúče.
Keď ma zviezli do Trnavy,
čakali ma nové správy.
Dominika Kyselicová, IV. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava


Sníček
Bola jedna prvosienka,
sadla na ňu malá lienka.
Potom prišla Snehulienka,
Hovorila:

„Krásna si ty, prvosienka,
aj ty, malá lienka!“
Zrazu tam je naša Vierka,
pozbierala všetky pierka.
Laura Vozárová, III. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

Správna odpoveď na súťažnú otázku z Čarušky č. 2/2006 znie:
RORÁTY – adventná ranná omša, ale aj spevy, piesne pri rorátnej omši.
Výherca: Tatiana Batalová z Trnavy – získala knižku O dvanástich
mesiačikoch
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Ak ste dobre prečítali celú Čarušku, nájdete v nej logo – značku, ktorou si
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripomína svoje jubileum.
Osem čitateľov, ktorí ako prví prinesú tento kupón do oddelenia pre deti,
získa malú odmenu.
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NAVŠTÍVILI NÁS
22. januára 2007 zavítal do knižnice jubilujúci
ilustrátor Martin Kellenberger z Bratislavy.
Podujatie s názvom „Ilustrácia je radosť“ sa
konalo v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac.
Účastníkom stretnutia hosť porozprával
o knihách pre deti i dospelých, ktoré ilustroval.
Dozvedeli sme sa, že i jeho otec bol ilustrátor,
ale jeho synovia Tomáš a Filip sa na túto dráhu
nevydali. Za svoju tvorbu získal Martin
Kellenberger okolo dvadsať ocenení. Ilustroval
vyše sto kníh a s jeho ilustráciami sa môžete
stretnúť pri čítaní časopisov Rebrík, Maxík,
Slniečko, Včielka i Superohník. Priamo pred
očami detí vznikli počas besedy dve krásne
ilustrácie – Trnavský Pegas a Smutno-veselý obrázok. Pre vás, čitateľov Čarušky,
posiela náš hosť tento pozdrav a samozrejme aj ilustráciu.
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Týždeň
slovenských
knižníc
pracovníčky
Knižnice
Juraja
Fándlyho v Trnave deťom spestrili
milým stretnutím so spisovateľkou
Janou Juráňovou z Bratislavy.
Piataci zo ZŠ v Zavare si pripravili
dramatizáciu z jej najnovšej knihy
Ježibaby z Novej Baby. Spisovateľka bola nadšená. Prezradila, že
sa zúčastňuje svojej štvrtej besedy,
ale i to, že v publikácii Bubliny sú
ilustrácie jej dnes už 13ročného syna Mareka ešte
z detských čias. Účastníkom porozprávala nielen
o práci vo vydavateľstve,
ale i o cestovaní a spoznávaní nových krajín. Čo
deti zaujímalo najviac? No
predsa, čo robí spisovateľka vo svojom voľnom
čase. Odpoveď bola jednoznačná. Píše a píše....
Kto sa nehrá, z kola von! Autor
knihy s týmto názvom jubilant
Tomáš Janovic s radosťou prijal
pozvanie do našej knižnice.
Čakalo ho tu vyše päťdesiat
zvedavých detí od najútlejšieho
veku až po mladé nádejné
redaktorky školského časopisu
ESO. Tomáš Janovic odpovedal
na množstvo zaujímavých otázok.
A tak sme sa dozvedeli, že sa
naozaj cíti ako drevený tato zo
svojej knihy a veru má aj dve
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dcéry, ako sa v knihe píše. Jeho spisovateľské
začiatky siahajú až do školských čias, kedy
napísal svoju prvú báseň pre spolužiačku.
A nezabudol ani na vás:



Už len niekoľko dní a máme
tu letné prázdniny. Mnohí
z vás už vedia, kam a kedy
pocestujú počas nasledujúcich dvoch mesiacov. Pre
všetkých, ktorí s radosťou
čítajú, prišli 14. júna 2007
do oddelenia pre deti
predstaviť najnovšie a najpútavejšie knihy redaktorky
z vydavateľstva SLOVART
Eva Brunovská a Zuzana
Šeršeňová. Spolu s nimi do
knižnice pricestovala z Modry i spisovateľka Veronika Šikulová. Predstavila
deťom svoju prvú knihu pre deti To mlieko má horúčku. S touto knižnou novinkou
i s ďalšími, nielen z vydavateľstva SLOVART, sa môžete stretnúť v našej knižnici.
Letný pozdrav vám posiela Veronika Šikulová:
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PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2007 - 15. ROČNÍK
Téma:
Spoznávanie histórie, tradícií,
zbližovanie sa detí so svojimi starými rodičmi
Súťaže, tvorivé dielne, výlety, stretnutia so zaujímavými ľuďmi
Vždy v stredu od 10.00 do 12.00 hod. v oddelení pre deti
Vstup na platný čitateľský preukaz

PROGRAM
4. 7.

Knižka na prázdniny
Soňa Valentová: Psík Ari
Hostia: Soňa Valentová a Milka Tiršelová

11. 7. Aké riady používali staré mamy?
- rozprávanie a návšteva Západoslovenského múzea
18. 7. Babička a dedko na môj pozdrav čakajú, moje rúčky ho už hotujú... - tvorivá
dielňa
25. 7. Slovenské mamičky a ich pesničky - súťaž v speve
1. 8.

Snehová dielnička v horúcom letečku alebo ozdob perník z lásky
Hosť: pernikár Karol Pacek

8. 8.

Anglicky, nemecky alebo trnavsky
súťaž: hádaj, o čom?

15. 8. Toč sa, toč, hrnčiarsky kolotoč
Hosť: keramikár Róbert Šťastný
22. 8. Veľké trhovisko malých čitateľov
alebo U nás sa platí úsmevom a dobrým slovom - rozlúčka s prázdninami

Knižný lekár
Ako sa opravujú a reštaurujú „choré“ knihy
Hosť: Oksana Lukomska zo združenia umelcov BonArt
17. júla 2007 o 10.00 hod.
oddelenie pre deti
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DOPLŇOVAČKA
1. Dopravný prostriedok 2. Májové ovocie 3. Deň v týždni 4. Druh športu 5. E
s dĺžňom 6. Predmet v škole 7. Morský živočích 8. Visí na okne 9. Ročné obdobie
10. Potomok 11. Európska krajina 12. Jeden zo svetadielov 13. Ženské meno
14. Písmeno abecedy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
.
13.
14.
Lenka Machálková, VI. B
ZŠ Atómová ul. č. 1, Trnava
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