Čaruška
Milí mladí priatelia, čitatelia Čarušky,
pre našu aj vašu knižnicu je tento rok tak trochu výnimočný. Pripomíname si v ňom
totiž hneď niekoľko výročí.
Najväčšie výročie sa týka vzniku našej knižnice. Vo februári tohto roku uplynulo
už 85 rokov, čo bola slávnostne otvorená knižnica s vtedajším názvom Verejná knižnica mesta Trnavy. Nebola ešte v súčasnej budove, sídlo mala v budove vtedajšej meštianskej školy v Adalbertíne na Hollého ulici v Trnave. V terajšej budove na Rázusovej
ulici sídli knižnica od roku 1952.
Ďalšie významné výročie sa týka dvadsaťročnej spolupráce knižnice
s organizáciami, ktoré sa venujú výchove detí s mentálnym a kombinovaným postihnutím a s občianskymi združeniami, ktorých poslaním je podporovať sociálne začlenenie postihnutých ľudí do spoločnosti. Už dvadsať rokov pripravuje knižnica programy, v ktorých postihnuté deti pracujú spolu so zdravými deťmi. Napr. Urobme si radosť, Prichádzame z rozprávky, Deti deťom, Bezpečne na cestách. Na začiatku tejto
spolupráce bol spoločný projekt knižnice so Spojenou školou na Čajkovského ulici
v Trnave. V rámci tohto projektu bola v priestoroch oddelenia pre deti vybudovaná
herňa, ktorá svojím príťažlivým interiérom poskytuje útočisko všetkým deťom, priateľom knižnice. V herni je okrem rozprávkového kozuba variabilný nábytok, rôzne textilné hračky, stavebnice a čestné miesto v nej má maskot oddelenia pre deti – Čaruška,
podľa ktorej je pomenovaný náš detský časopis Čaruška.
Významné výročie si pripomína aj Prázdninový superklub. Uskutočňuje sa už
dvadsať rokov, vždy v letných prázdninových mesiacoch. Každú júlovú a augustovú
stredu dopoludnia je pre deti z Trnavy a okolia i pre deti, ktoré tu trávia prázdniny,
pripravený príťažlivý program, a to buď v našej krásnej knižničnej záhrade alebo
v prípade nepriaznivého počasia v priestoroch oddelenia pre deti. V superklube nás za
20 rokov navštívilo veľa spisovateľov, ilustrátorov, ale aj iní zaujímaví ľudia - záchranári, policajti, hasiči, lesníci, kynológovia so psíkmi a mnohí ďalší. Tento rok
v
jubilejnom superklube privítame spisovateľku, misionára, ilustrátorku, cestovateľa,
lesníka, jaskyniara a vyjdeme si aj na literárnu vychádzku Po stopách Antona Bernoláka, pretože v tomto roku si pripomíname 250. výročie narodenia tejto osobnosti.
Najvýznamnejšie výročie pre knižnicu je výročie vzniku. Preto sme vyhlásili
súťaž Knižnica na známke. Súťaž je pre deti do 15 rokov a súťaží sa o najkrajší
výtvarný návrh na poštovú známku k 85. výročiu Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave. Súťaž trvá do 30. októbra 2012. Informácie o podmienkach súťaže sa
dozviete na našej webovej stránke www.kniznicatrnava.sk alebo priamo
v oddelení pre deti našej knižnice. A tak, deti, pozývame aj vás zapojiť sa do tejto
súťaže. Výhercovia budú odmenení peknými knihami a z najkrajších návrhov
urobíme výstavu.
Milé deti, výročia knižnice sú síce pre nás knihovníkov dôvodom na bilancovanie,
na obzretie sa do minulosti, ale našu prácu robíme poctivo a s radosťou bez ohľadu na
jubileum. Boli sme tu vždy pre vás, čitateľov. Okrem knižiek sme sa vždy snažili ponúknuť aj niečo navyše, aby ste si knihy a knižnicu obľúbili. Sme radi, že radi čítate,
želám vám, aby vás láska ku knihám sprevádzala po celý život, aby bol pre vás zaují-
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mavý pestrý a hodnotný, aj vďaka knihám.
Našej knižnici želám čo najviac nadšených a verných čitateľov aj do ďalších rokov.
Mgr. Lívia Koleková
riaditeľka knižnice

Máme nového Kráľa detských čitateľov
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
PATRIK ONDREJECH
Má 13 rokov, je žiakom 7. ročníka ZŠ na Vančurovej ulici v Trnave. Do knižnice ho priviedli rodičia ako malého chlapca, neskôr chodieval so
sestrou Lenkou. Najradšej číta encyklopédie, ale
i dobrodružné knihy. Patrik je častým návštevníkom Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Pravidelne sa zapája do súťaží v knižnici a jeho najnovšou záľubou je filatelia.
Stal som sa Kráľom čitateľov Trnavy. Na tom by
nebolo nič zvláštne, až pokým som sa nedozvedel, že ma čaká Celoslovenský snem Kráľov čitateľov v Prešove. V deň odchodu ma čakala 5hodinová cesta vlakom, ktorá stála za to. Skončili
Foto: archív KJF v Trnave
sme v krásnom meste na východe – v Prešove.
Mnohé výlety, besedy, zážitky. Na izbe som skončil s kamarátom, Kráľom čitateľov zo Starej Ľubovne - Eduardom. Boli sme ubytovaní v staršom, ale veľmi pekne zvnútra prerobenom hoteli, a taktiež sme mali zabezpečenú stravu. Na všetky
tri dni bol zabezpečený veľmi zaujímavý program, ktorý sa vždy večer končil
nejakou besedou. Či už to bol pochod mestom, uvítanie na pódiu alebo namáhavý, ale príjemný výstup na Šarišský hrad. Myslím, že každému na tento výlet
zostanú nejaké spomienky. Spolu s nami tam boli aj naše pani knihovníčky, ktoré
si, dúfame, taktiež výlet užili a aj budúci rok sa chystáme súťažiť! Čítaniu zdar!
Patrik Ondrejech
Kráľ detských čitateľov Knižnice JF v Trnave

Patrik sa stal Kráľom detských čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho
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v Trnave vtedy, keď vyhral
vo finá-lovej súťaži, ktorá
sa konala 7. mája 2012 na
pobočke Tulipán. Hľadali
sme už šiesteho Kráľa. Zišla sa tu pekná skupinka
„kniho-moľov“, presnejšie
štrnásť. Úderom deviatej
vypukla súťaž. A že to nebola hocijaká súťaž! Zúčastnené deti si zmerali sily
z detskej literatúry (to im
bolo najbližšie), ale ani
Foto: archív KJF v Trnave
otázky z histórie Trnavy ich
nezaskočili, pobavili ich tiež rôzničky - čiže otázky z rôznych oblastí. Ani
sme sa nenazdali a polovica súťaže bola za nami. V druhej časti išlo do tuhého, čiže o titul, a ten si s kľudom Angličana vybojoval Patrik Ondrejech.
Prišiel čas na korunováciu a odovzdávanie cien. Svoje kráľovské žezlo
odovzdala novému Kráľovi Tatiana Batalová, ktorá kraľovala v minulom
roku. Bolo superrrrrr!
Ak patríš aj ty medzi „knihomoľov najväčších na svete“, môžeš
o kráľovskú korunu zabojovať už nabudúci rok.
Ľubica Slobodníková
KJF v Trnave
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NAVŠTÍVILI NÁS
28. marec 2012 sa niesol
v znamení osláv Marca – mesiaca
knihy, Týždňa slovenských knižníc,
Dňa učiteľov, ale hlavne krásneho
jubilea spisovateľa Jána Čápku,
ktorý je tiež povolaním učiteľ. Práve v tento deň prezentoval
v
oddelení pre deti svoju najnovšiu
zbierku básní pre deti Tak i naopak.
Ako hosť k nám pricestovala
i spisovateľka a redaktorka Danuša
Dragulová – Faktorová, ktorá bola
hlavnou sudičkou. Zaželala knihe
šťastný štart medzi detských čitateľov a po nej sa spisovateľovi
i
Foto: archív KJF v Trnave
knihe prihovorili detské sudičky,
ktoré vyriekli svoje želania. Deti obohatili program spevom i recitáciou. Podujatie bolo už
tradične ukončené autogramiádou, počas ktorej deti dostali i záložky.
Veronika Chorvatovičová
KJF v Trnave

Abeceda pre radosť
12. apríla 2012 sa naši malí
čitatelia – žiaci 1. C triedy zo Základnej školy na Vančurovej ulici v
Trnave stretli na svojej prvej besede
v knižnici s tetou spisovateľkou
Oľgou Kohúti-kovou, ktorá pochádza z Trstína. Aj pre pani spisovateľku to bola prvá beseda. Deti sa
zoznámili s dielami Abeceda pre
radosť, Poď si čítať, maľovať a
Vymaľuj si básničku. Prváci, ktorí
v tomto školskom roku zvládli už
Foto: archív KJF v Trnave
celú abecedu, sa s radosťou pustili
do čítania milých básničiek o písmenkách. Pani spisovateľka nám porozprávala, ako vznikajú veršíky pre prvákov, ba prezradila, že je mamičkou štyroch detí. Dozvedeli sme sa, že má
veľmi rada kvety, dobrých ľudí a okrem písania obľubuje aj kreslenie. Príjemná atmosféra,
ktorá sa niesla celým podujatím, nás utvrdila v tom, že s pani spisovateľkou sa určite stretneme aj na ďalších besedách.
Veronika Chorvatovičová
KJF v Trnave
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Z PODUJATÍ
Noc s Andersenom prišla k nám,
zvedavosť naša nedala spať nám.
Hostí sme vzácnych privítali,
veľmi zaujímavo rozprávali.
Bola to super skvelá ponuka,
červík Ervín vykukol z knihy
i z červeného jablka.
Hádanky dával hádankár,
mozgové závity prevetral nám.
Oči, uši, ruky, snažili sa všetci,
vyrobili veru spolu krásne veci.
Lampióny o polnoci
niesli si von deti,
čudoval sa náš pes Žolík,
čo to vonku svieti.
Andersenovník sme nimi ozdobili,
nočnou svetelnou naháňačkou
sme sa pobavili.
Ráno budík zazvonil,
koniec Noci s Andersenom oznámil.
Dúfame, že aj o rok,
stretneme sa takto vospolok.
Toto pre vás napísali,
tí, ktorí tu nocovali.

Noc s Andersenom
30. - 31. 3. 2012
Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc bolo medzinárodné
podujatie na podporu čítania detí
Noc s Andersenom. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa zúčastňuje
od roku 2002, spacie miesta sa rozširujú, nocujúcich detí pribúda. So
záujmom a ústreto-vosťou
sa stretávame aj u pedagó-gov najmä na našich pobočkách.
V tomto ročníku sa nocovalo na
troch miestach, spolu to bolo 124
detí a 19 dospelých.

Foto: archív KJF v Trnave

Noc s Andersenom
- Oddelenie pre deti

Foto: archív KJF v Trnave

Témou bolo: POSVIEŤME SI NA ROZPRÁVKY. Na privítanie pripravili deti zo Základnej
umeleckej školy na Mozartovej ulici v Trnave
improvizáciu rozprávky Cisárove nové šaty. Veľmi zaujímavá bola i beseda so spisovateľkou Andreou Gregušovou, potom prišiel Jozef Zrnek zo
Senca so svojimi hádankami. Deti si vyrobili
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lampióniky, ktoré v skúške odvahy o polnoci povešali na Andersenovník v knižničnej záhrade. Stihli aj nočné čítanie a dobrodružné „ležoviská“ medzi regálmi. Len tí najmenší stihli aj
zatvoriť očká.
Veronika Chorvatovičová
KJF v Trnave

Noc s Andersenom - Pobočka Tulipán
Témou tejto noci boli najmä zvieratá a rozprávky.
Úvod patril scénke CERUZKA A MYŠ. Ďalej pracovali deti v 7 skupinách.
V ROZPRÁVKOVOM CHAOSE si vyžrebovali literárne postavy, ktoré mali byť hlavnými hrdinami novej
rozprávky, ktorú na záver prezentovali. V tvorivých
dielňach bolo naozaj tvorivo: vyrábali si zvieracie
origami, piekol sa Andersenov koláč, skladali sa puzzle. V knižnici, ktorá sa zmenila na herňu
U RÝCHLEHO SLIMÁKA, sa konali rôzne hry
a vedomostné kvízy. Najviac času a energie venovali
deti výrobe svojej prvej knihy – encyklopédie
o zvieratku, ktoré si vyžrebovali. O polnoci vypukla
STRAŠIŠKOLA. Ešte stále mali deti dosť energie
a jednotlivé skupinky sa prezentovali – zahrali bábkové divadielko.
Po vyhodnotení, rozdaní diplomov a cien nasledovali
nočné rozhovory.
Ľubica Slobodníková
KJF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave

Noc s Andersenom - Pobočka Vodáreň
V programe noci nechýbala literárna hodina ROZPRÁVKY – BRÁNA DO FANTÁZIE, kde
deti cestovali po celom svete a dozvedeli sa niečo o najznámejších rozprávkaroch a ich knižkách. Na príchod hosťa sa pripravili hlasným čítaním z knihy Operácia ORECH. Spisovateľku Andreu Gregušovú zahrnuli zvedavými otázkami, na všetky im rada
odpovedala. V tvorivých dielňach
vytvárali deti veľkonočné vajíčka
technikou falošný patchwork,
ktorú si deti veľmi obľúbili. Literárne postavičky sa predstavili
v ROZPRÁVKOVOM KARNEVALE. A potom nasle-dovala najočakávanejšia časť noci HĽADANIE POKLADU S KLU-BOM
ZÁHAD. Tieto knižky od T. BreFoto: archív KJF v Trnave
zinu sú u detí veľmi obľúbené, a
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preto sa hrozne tešili. Po rozdelení do troch družstiev dostali každý svoju farbu označenia,
zvolili si veliteľa družstva a po zadaní inštrukcií sa s baterkami presunuli do priestorov školy, kde hľadali indície a heslá na nájdenie pokladu. Celé hľadanie trvalo hodinu, deti nakoniec sladký poklad našli, spravodlivo si ho medzi sebou rozdelili a pojedli. Po tejto namáhavej úlohe sa deti šupli do spacákov, prečítali sme strašidelný príbeh na želanie na dobrú noc
z Knihy strachu a detské očká sa zatvorili asi o 03:00 hod. ráno.
Lucia Karabová
KJF v Trnave

Les ukrytý v knihe
Celotýždňová kampaň
v Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave sa začala v pondelok 23. apríla 2012. Hosťom
bol lesný pedagóg Ing. Michal Slávik. Najprv sa stretol
s deťmi na pobočke Tulipán
a druhé stretnutie sa uskutočnilo v knižničnej záhrade
pod rozprávkovým stromom
- Andersenovníkom. Deti si
spoločne vypracovali pracovné listy, z ktorých sa
dozvedeli veľa nových inforFoto: archív KJF v Trnave
mácií, a zároveň si zopakovali vedomosti zo školy a zo života v prírode. Nakoniec ich čakali hry v prírode a, samozrejme, i odmeny vo forme záložiek, sladkostí a obľúbeného pexesa, ktorými ich obdaroval
náš hosť. Spoluprácu s deťmi si veľmi pochvaľoval.
A čo sa deťom najviac v lese páči? Väčšina z nich vymenovala čistý vzduch, ticho
a rôzne zvieratká. Naopak, čo sa im nepáči? Samozrejme, odhodené odpadky. Tak dúfame,
že dnešní naši malí čitatelia, budú aj naďalej okrem kníh chrániť aj prírodu.
Počas týždňa sa uskutočnilo spolu 15 podujatí pre 242 účastníkov.
Benjamína Jakubáčová
KJF v Trnave

Májový kvet
V dňoch 10. - 11. mája 2012 sa Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave prezentovala na
3. ročníku výstavy Májový kvet, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku Dňa matiek na Trojičnom námestí. V stánku knižnice mali možnosť deti pozrieť si najnovšie knižky pre najmenších čitateľov, ale i nakresliť májový kvet pre svoju mamičku. Počas dvoch dní sme
pozývali deti a ich rodičov do knižnice zaregistrovať sa, na program Prázdninového superklubu 2012 i na ďalšie podujatia. Stánok niesol názov Maličkí a mamičky podľa cyklu pod-
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ujatí, ktoré Knižnica Juraja Fándlyho
v Trnave pravidelne orga-nizuje už
niekoľko rokov pre mamičky na materskej dovolenke a ich ratolesti. 366
účastníkov z radov mamičiek
a ich
detí, babičiek, dedkov, ale i ot-cov
prišlo knižnicu podporiť, ale i ob-javiť
a teší nás, že i počasie bolo ako na
objednávku.
Veronika Chorvatovičová
KJF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave

Deti deťom
8. apríla 2012 sa uskutočnila v herni
oddelenia pre deti malá slávnosť pri príležitosti 20 rokov spolupráce knižnice so
Spojenou školou na Čajkovského ul.
v Trnave. Počas programu sa predstavili
deti zo Spojenej školy na Čajkovského
ulici so scénkou o Aladinovi, ktorú si
pripravili pod pedagogickým vedením
Mgr. Evy Špačkovej
a najmladšie deti
zo ZUŠ na Mozartovej ulici s programom
Zajačia báj, pripraveného pod vedením
Foto: archív KJF v Trnave
Mgr. Jany Buchelovej. Medzi vystúpeniami detí bola predstavená publikácia 20 rokov spolupráce KJF v Trnave a Spojenej
školy na Čajkovského ulici v Trnave. Na záver podujatia sa uskutočnilo odovzdanie darov v
podobe nového koberca na dopravnú výchovu a magnetofónu, ktorý v knižnici využívame
na muzikoterapiu. Dary odovzdala do užívania riaditeľka KJF v Trnave Mgr. Lívia Koleková oddeleniu pre deti. Pre všetkých 50 účastníkov bola pripravená torta v tvare otvorenej
knihy, ktorá prezradila, že v spolupráci chceme pokračovať i naďalej.
Benjamína Jakubáčová
KJF v Trnave

Čítajme si... 2012
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa do projektu SV UNICEF na podporu Linky
detskej istoty zapojila už po piatykrát. 31. mája 2012 sa čítalo na štyroch miestach.
Stránky knihy Grázlik Gabo sme otočili nespočetnekrát. Každý účastník prečítal
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jednu stranu. Náš minuloročný rekord v najpočetnejšom čitateľskom maratóne sme
prekonali. Spolu čítalo 1047 detí. Na celom Slovensku v tento deň čítalo spolu
35 542 detí.
-red.-

Foto: archív KJF v Trnave

Hádanky trochu inak
Máme radi hádanky. Vždy, keď ideme spoločne do knižnice, nech je hodina akákoľvek – P.S.: a mali sme už všelijaké „čítacie“
s pani knihovníčkou, „súťaživé“ s pani učiteľkou, „besedové“ s pani spiso-vateľkou,
takže akákoľvek, vždy sa nájde čas na pár
hádaniek (psst – bola tam aj jedna skoro
celá hádanková). No a raz to naša pani učiteľka vymyslela celé naopak. Hádanky sme
dávali my pani knihovníčke. Samozrejme,
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že sme si ich najprv museli vymyslieť. V marci sme usilovne
chodili do knižnice, každý si vybral jednu knihu, prečítal, zapísal
do čitateľského denníka, povedal
obsah a spoločne sme z kníh vymysleli hádanku. Pani knihovníčka sa celkom bála, že hádanky
budú ťažké, a tak niektoré hádanky mali možnosti ako test, aby si
mohla niektoré aj tipnúť. Ale nám
sa teda zdalo, že netipovala skoro
vôbec a všetky hádanky vedela.
Svoje knihy pozná naozaj dokonale. Ako v správnej súťaži dostala od nás na záver medaily
a diplomy, ktoré sme pre ňu sami
vyrobili. Všetkým nám ostal príjemný hádankovo-knižný pocit
a radostné očakávanie, čo zažijeme v knižnici nabudúce.
žiaci III. A
ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava

Súťaž* Súťaž* Súťaž* Súťaž* Súťaž*Súťaž* Súťaž* Súťaž* Súťaž*
Milí čitatelia,
diplomy a medaily, ktoré udelili tretiaci pani knihovníčke Ľubici Slobodníkovej, ilustrujú aj toto číslo časopisu Čaruška.
Ich hádanky nás tak zaujali a pobavili, že sme niektoré vybrali a aj vy si
môžete zasúťažiť.
Odpovede spolu so svojím menom a adresou prineste osobne do oddelenia
pre deti KJF v Trnave alebo na pobočky do 31. 8. 2012. Samozrejme, tento
raz nemôžu súťažiť žiaci III. A zo ZŠ, Ul. M. Gorkého v Trnave.
-red-

Súťaž* Súťaž* Súťaž* Súťaž* Súťaž*Súťaž* Súťaž* Súťaž* Súťaž*
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v našej ?
u
é knihy
1. Ktor majú superlup
i
ic
knižn

2. Ako
s
a) Ako a volá kniha
o autác
jedia au
h?
tá
b) Ako
sa vyráb
ajú autá
c) Ako
fungujú
?
autá

3. Kto napísal knihu: Keby som
bola bosorka?
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Jar
Z TVORIVEJ DIELNE

Na jar svitne jarné slnko,
žlté, červené.
Celý park je plný detí,
plný zelene.

Všetci radujú sa jari,
jarné slnko stále žiari.
Chlapci hrajú guľôčky,
spievajú si pesničky.

Na jar rastie zelenina,
vždy je chutná, vždy je príma.
Na jar telku nepozeráme,
ale sa vonku pekne hráme.
Lea Róková
IV. A, ZŠ, Ul. K. Mahra 11, Trnava
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Démon

Jar sa nám už rozkvitá,
v zime bola ukrytá.
Fialky a tulipány,
rastú zo zelenej trávy.
Včeličky pekne lietajú,
motýle na kvet sadajú.
Mláďatká sa rodia,
škoda, že nechodia.
Vajcia máme maľované,
kockované, pruhované.
Šibačka je rýchlo tu,
mama pečie dobrotu.

Žila raz istá rodina, ktorá sa presťahovala do veľkého domu. Ich syn mal rakovinu.
Po čase sa vyliečil a rodičom to urobilo
veľkú radosť, ale jeho dobré správanie sa
zrazu zmenilo na agresivitu. Nevedeli si
s ním dať rady, a preto zavolali jeho najobľúbenejšiu sesternicu Tinu, ktorá tam mala
bývať a pomôcť mu. Keď za ním prvýkrát
prišla, sama neverila, čo všetko jej povedal.
„Vravel,“ vydesená hovorila jeho rodičom,
„že počas toho, ako sa liečil, ho niekoľkokrát navštívil čierny muž, prikázal mu písať
Simona Lehutová
neslušné básničky a kresliť neslušné obrázIII. A, ZŠ, Ul. M. Gorkého 21, Trnava
ky. Povedal mu vraj, že zabije rodinu, ak ho
neposlúchne. Som vážne vydesená... potrebuje pomoc.“
Hneď ďalší týždeň sa začali diať zvláštne
veci. Šimon večer ostal dole v pivnici. Mama sa zľakla a chcela vedieť, prečo je dole. Išla za
ním a vtom ju napadol. Začal ju škrtiť a nadávať jej. Agresivita každým dňom rástla, až sa
ho rodičia rozhodli zavrieť na psychiatriu. Jeho posledné slová boli: „Teraz pôjde po vás!“
A zdalo sa, že to je pravda. Dom im začal naháňať strach a Tine ešte viac. To, čo jej
povedal bratranec, ju stále mátalo. Nakoniec si zavolali odborníkov na takéto veci. Tí hneď
prehliadli dom a skonštatovali: „Je tu nejaká zlá sila. Najviac nás vyľakala tá dolná miestnosť, kde sa váš syn zdržiaval. Pravdepodobne ho napadol démon.“
Rodičia sa vyľakali: „Prečo práve jeho?“
„Sú rôzne vysvetlenia, démoni napádajú najslabšieho člena rodiny. V jeho prípade bolo
nevýhodou, že bol príliš oslabený chorobou.“
Odborníci sa začali o tento prípad stále viac zaujímať. Všetci sa zdržiavali v skupine
a nikto nechodil nikam sám. Stalo sa ešte veľa podivných vecí, kým im s istotou povedali:
„Vo vašom dome je brána do pekla.“ To manželov vyľakalo, tak zavolali samotného biskupa. Poprosili ho, aby ich toho zbavil. O niekoľko dní sa v dome konala omša na vysvätenie
domu. Ešte pred omšou im biskup povedal: „Majte sa na pozore! Bude tu a bude zúriť! Bude
vás ohrozovať, ale vy nesmiete veriť! Nesmiete ani na chvíľu veriť, že existuje, to by ho
posilnilo!“
Omša sa začala. Počas nej matku rodiny niečo vynieslo do vzduchu, hodilo o stenu a začalo
škrtiť. Biskup však nedával najavo, že ho to zaujíma, a v omši ďalej pokračoval. Potom sa
matka opäť vzniesla a spadla na zem. Omša pokračovala, až sa stalo niečo nečakané... slnko
presvietilo celý dom. Démon bol vyhnaný, ale aj tak sa rodina rozhodla ešte v ten deň odsťahovať. Zašli po Šimona a odišli spolu, nevedno kam.
Simona Bieliková
a Amália Kolariková
VII. A, ZŠ, Ul. Atómová 1, Trnava

Čarovný prsteň
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V Malých Karpatoch, v dedinke Čachtice, žil chudobný
mládenec menom Ivor. Bol
zaľúbený do krásnej dievčiny,
ktorá žila v tej istej dedine.
Veľmi túžili po spoločnom
živote, ale nemali z čoho začať. Ivor ťažko pracoval na
svojom malom políčku
a pestoval obilie. Mal aj kozu
Rózu a sliepky. Raz sa
v Trnave konal trh a Ivor šiel
predať zopár vajec. Keď predal, prechádzal sa po trhu a uvidel kupca, čo predával veci od výmyslu sveta. Veľmi chcel
svojej milej kúpiť niečo pekné, čo by nosila už navždy. Uvidel prsteň, ktorý sa mu zapáčil.
Celý natešený ho kúpil a ponáhľal sa do Čachtíc. Keď ho milá uvidela, potešila sa. Každý
deň sa s prsteňom rozprávala a hovorila o spoločnom živote s Ivorom, o malom statku
a šťastnom živote. Keď sa raz ráno zobudila, zo snov sa stala skutočnosť. Bola svadba a oni
žili šťastne na svojom statku.
Eva Prokayová
III. B, ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Príbeh o Vodienke
Kde bolo, tam bolo, kde sa skutočne voda liala a piesok sypal, žila raz Vodienka. Bývala
tam s mamou Vodou a dvomi sestrami Vodičkou a Vodomilou. Bola to chudobná rodina.
Mama Voda povedala: „Dcéry, už som stará a pokým zomriem, musíte sa vydať.“
Vodička povedala: „Vodienka sa nevydá. Cháá!!! Chááá!!!“
Mama Voda povedala: „Vodička, len aby teba niekto chcel!“
Vodomila povedala: „Cháá!!! Cháá!!! Ona sa nevydá.“
„Vodomila, chceš sa vydať?“
„Áno.“
„Tak buď ticho. Každá si nájdete manžela z iného kraja. Vodienka, ty sa vydáš
v Potôčikove. Ty, Vodička, sa vydáš vo Vodoparíži a ty, Vodomila, vo Vodolondýne. Sú to
dve mestá a jedna dedina. Na to, aby ste si našli manželov, máte päť dní. Vaši manželia
musia byť schopní, musia vedieť variť, upratovať, prať, poslúchať a musia vás mať radi.
Tak čakám, že si nájdete dobrých manželov.“
Vodička a Vodomila si šepkali, že Vodienka má jediná dedinu a veľmi malú, tam si dobrého a pracovitého manžela určite nenájde.
Vodienka si hovorila: „Ach, ja chudinka, musím mať jediná dedinu?“
A tak Vodienka išla do Potôčikova. A ako tak hľadala, našla škaredého a fúzatého muža.
Muž povedal: „Keď sa za mňa vydáš, tak sa ti dobre odmením.“
A Vodienka súhlasila. Čo zatiaľ robili Vodička a Vodomila? Našli si pekných a bohatých.
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A tak všetky tri dcéry prišli pred mamu.
Mama povedala: „Tak mi ich predstavte. Vodička začni!“
„Môj milý sa volá Marcel Vodický.“
„Teraz ty, Vodomila!“
„Môj milý sa volá Róbert Vodaký.“
„A tvoj milý sa ako volá, Vodienka?“
„Môj najlepší sa volá Lukáš Potovodský.“
„Tak, našli ste si manželov a musíte mi urobiť skúšku. Prvá je, ako vie piecť.“
Vodičkin upiekol chlieb. Ale ten chlieb bol pripečený. Vodomilin upiekol syrovník a ten sa
mu roztiekol.
„A ty, Vodienka, čo mi tvoj milý upiekol?“
„Upiekol ti koláč. Jahodový.“
„Tak poďme ochutnať, čo napiekli. Vodička, tvoj chlieb je pripečený, Vodomila, váš syrovník sa roztiekol, Vodienka, váš jahodový koláč bol najlepší. Takže máte jeden bod. Teraz
predveďte tanec. Každý si so mnou zatancuje. Dobre?“
„Dobre.“
Je ďalší deň a zase sa stretli.
„Vodička, nech sem príde tvoj milý! Ideme tancovať.“
„Vodičkin milý mi postúpal po nohách, Vodomilin ma zhodil na zem a tvoj, Vodienka, ten
bol super! Mali sme len dve skúšky. Vodienka sa môže vydať, ale vy dve nie! Musíte si
nájsť schopnejších ženíchov. Dovtedy budete umývať na gazdovstve prasatá.“
Vodienka sa vydala, mali prekrásnu svadbu. Na svadbe sa škaredý a fúzatý muž premenil na
krásneho mládenca. Ďakoval Vodienke, že ho vyslobodila zo zakliatia zlej čarodejnice Lilice a teraz už môže byť taký, akého Vodienka chcela. Po svadbe sa im narodili deti a nažívali
v šťastí a radosti až do smrti. Vodička a Vodomila umývali prasatá, až kým nezomreli. Nikdy si už ženíchov nenašli.
Tereza Bugárová
III. B, ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava
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PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2012
20. JUBILEJNÝ ROČNÍK
Vždy v stredu od 10.00 do 12.00 hod.
v oddelení pre deti
Vstup na platný čitateľský preukaz

Téma: „Čo krás nám svet ponúka...
Vyber si, je to skvelá ponuka!“
Program:
4. 7. 2012

Slovko k slovku pridáme, rozprávočku máme...
Hostia: Jana Dallosová - spisovateľka a vydavateľstvo Albatros

11. 7. 2012

Radosť rozdávaním rastie!
Môcť darovať druhým, to je šťastie!
Hosť: Viktor Jakubov - misionár

18. 7. 2012

Papier farbičkami spestri, celý svet bude pestrý!
Hosť: Oksana Lukomska - ilustrátorka

25. 7. 2012

Spev srdce prehreje, s piesňou veselo je!
Súťaž v speve

1. 8. 2012

História na nás hľadí, spoznávajme staré hrady!
Hosť: Daniel Kollár - redaktor a cestovateľ

8. 8. 2012

Zázračná príroda – veľa síl ti dodá...
Hosť: Michal Slávik - lesník

15. 8. 2012

Jaskyňa je skrytá krása, hlboko v zemi nájsť dá sa...
Hosť: Alexander Lačný - jaskyniar a speleológ

22. 8. 2012

Dobro deťom doprajme, spolu sa zahrajme!
Slávnostné vyhodnotenie a odmeňovanie najaktívnejších „superklubákov“.
Hosť: Eva Kopúnková – spisovateľka

Podujatie sa koná s finančnou podporou Mesta Trnava
19. 7. 2012
a 21. 8. 2012

Po stopách Antona Bernoláka
Literárna vychádzka pre deti
Odchod od Knižnice JF v Trnave vždy o 10.00 hod.
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