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Knižka a ešte oveľa viac
Besedy s čitateľmi v oddelení pre deti v Knižnici J. Fándlyho v Trnave prinášajú
mi už celé desaťročia príjemný, povzbudzujúci a inšpiratívny zážitok. Vopred
viem, že stretnutie sa uskutoční v dôstojnom kultúrnom prostredí, kde sa stretnem
s oduševnenými pani knihovníčkami a bystrými žiakmi trnavských škôl. Posledné
stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v rámci cyklu Kniha a ešte trochu viac, ma
nesklamalo, ba ešte prevýšilo moje očakávanie. Z môjho pohľadu šlo o podujatie
s názvom Kniha a ešte oveľa viac. Iste aj preto, že mi prítomní zablahoželali
k životnému jubileu a malí čitatelia mi darovali obrovský, vlastnoručne zhotovený
kvet a celú knižku srdečných vinšov. Naznačili tým, že na svojho autora nezabudli,
za čo im aj touto cestou ďakujem.
Rovnako ma potešili zvedavé otázky a úsmevy malých čitateľov, milá a spontánna
pani knihovníčka – moderátorka a pohľad na moje staršie, obšúchané, často
pozlepované knižky, čo je znakom, že neležia v policiach. Keďže viem, že deti
čítajú aj vďaka starostlivým pani knihovníčkam a učiteľkám, preto im ďakujem za
spoluprácu pri rozvíjaní našej materinskej reči a šírení našej národnej kultúry.
Môže sa zdať, že píšem iba o sebe, o svojich zážitkoch a knižkách. Pravda je
zákonite iná. Pri svojom ja-ja... mám na mysli súčasne aj vy-vy... Lebo knižky nás
spájajú do tej miery, že sa jeden bez druhého vo svete kultúry nezaobídeme. Veď
čo by bol spisovateľ bez čitateľov a čitatelia bez kníh? V trnavskej knižnici,
samozrejme, patrí medzi nás aj Čaruška.
Všetkým tvorcom, priateľom a čitateľom Čarušky želám, aby zostali navždy deťmi
a užívali si toľko radosti, koľko som si odniesol zo stretnutia Kniha a ešte oveľa
viac ja. Ďakujem za príjemné chvíle medzi Vami.
Váš autor a Čaruškin krstný otec Ján Navrátil
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NAVŠTÍVILI NÁS
SRDCOM MAĽOVANÉ
Týždeň slovenských knižníc sme
otvorili v oddelení pre deti besedou
s jubilujúcim ilustrátorom
Miroslavom Regitkom. 23. marca
2015 ho už veľmi netrpezlivo
očakávalo 105 zvedavých
účastníkov. Počas besedy si hosť
zaspomínal nielen na svoje
ilustrátorské začiatky, ale aj na
samotných autorov kníh, s ktorými
sa osobne stretol a ktorých knihy
ilustroval. Vysvetlil deťom, ako
vznikajú knižné ilustrácie, ale aj
ilustrácie do časopisov. Prezradil, že
počet jeho ilustrácií v časopise Fifík
už presiahol hranicu 30 000. Okrem
Foto: archív KJF v Trnave

iného sme sa dozvedeli, že ilustruje aj
učebnice, maľuje obrazy a ako dieťa chcel
byť lesníkom. Zo všetkého najradšej kreslí
zvieratá a ľudí, hlavne karikatúry, ktoré už
potešili viaceré známe aj neznáme osobnosti.
Počas podujatia vzniklo aj viacero ilustrácií
priamo pred zrakmi prítomných detí,
učiteliek aj knihovníčok. Všetci sme ho
obdarili veľkým potleskom. Na záver
podpísal všetky knihy, ktoré si priniesli deti
aj dospelí a každý odchádzal so záložkou,
ktorú pripravila knižnica ako spomienku na
toto stretnutie... A na nej tušom podpísaný
vzácny hosť ilustrátor Miroslav Regitko.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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ŠKRIATKOVIA A RYTIERSKE CNOSTI
20. apríla 2015 sme prezentáciou knižnej novinky
autorky Svetlany Majchrákovej, ilustrátorky
Oksany Lukomskej a vydavateľky Danuši Drag ulo v ej
Fa kto ro v ej
otvorili týždeň plný podujatí, zameraných na tému: Les ukrytý v knihe,
kniha ukrytá v lese. Aj
vďaka knižke Škriatkovia
a rytierske cnosti sme sa
ocitli v hore obrastenej
vysokými jedľami, smrekFoto: archív KJF v Trnave
mi aj mohutnými dubmi,
ba čo viac, nazreli sme ešte hlbšie... presne tam, kde ľudské oko nedovidí - do
sveta škriatkov. Zoznámili sme sa s Čítajkou a Zvŕtajkou, Motuľkom aj Fešuľkom.
Deti knihu privítali čerstvo natrhanými sedmokráskami a svojimi školskými
„cnosťami“, s ktorými sa predstavili
našim hosťom. Dopoludňajšie stretnutie
bolo nielen pútavé, ale aj krásne farebné.
Autorka prečítala úryvok z knihy,
prezreli sme si ilustrácie, dozvedeli sme
sa, ako vzniká kniha, ba i časopis. Záver
patril tradičnej autogramiáde, po ktorej
sme „škriatkov“ vzali do knižničnej
záhrady. Pohľad na prekrásny koberec
zo sedmokrások a rozkvitnuté stromy,
kríky, tulipány, narcisy a náš „Andersenovník“ - to všetko potešilo malých aj
veľkých. Bol to zážitok, ktorý nám budú
pripomínať nielen autogramy, ale aj
spoločné fotografie.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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VODNÍK VENČEK
Pri príležitosti životného jubilea sme
si pozvali do knižnice medzi malých
čitateľov vynikajúceho slovenského
spisovateľa pre deti Jána Navrátila.
Vzácnemu hosťovi 18. mája 2015
zablahoželala veľa zdravia, šťastia,
pohody a tvorivého elánu Benjamína
Jakubáčová, zástupkyňa riaditeľky
a od detí dostal Ján Navrátil bohaté
kvetinkové srdiečko – vlastnoručne
vyrobené a ozdobené veršíkmi.
Prvákom a druhákom rozpovedal
o svojom detstve, ktoré prežil s rodičmi na lodi. Príhody o tom, ako
trojmesačný začal s rodičmi cestovať
loďou až do svojich šiestich rokov,
keď už bolo potrebné začať chodiť
do školy, deti veľmi zaujali. Prezradil veľa aj o svojich snoch, vďaka
Foto: archív KJF v Trnave
ktorým napísal množstvo kníh pre
deti, ich počet sa pohybuje okolo
štyridsiatky.
Zozbierané zážitky prvákov zo ZŠ, Ul. J. Bottu v Trnave:
Mne sa najviac páčilo......
... ako som
gratulovala.“

... ako sme hľadali knihu. A ešte sa
mi páčilo, ako sme oslavovali
Navrátilove 80. narodeniny.“

... ako sme hľadali
knihu.“

(Ninka Fáberová)

... ako sme s ujom
Navrátilom oslavovali 80.
narodeniny.“
... ako sme s pánom
Navrátilom čítali knihy.“

(Terezka)

Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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Z NAŠICH PODUJATÍ
ZÁŽITKOVÁ HODINA
Keďže bol apríl - mesiac lesov, učitelia a vychovávatelia sa pri návšteve v oddelení
pre deti potešili zážitkovej hodine zameranej na predstavenie knihy Miroslava
Sanigu: Rozprávky z konvalinkového údolia, ktorá mala za cieľ vzbudiť a prehĺbiť
u detí záujem o prírodu a jednotlivé druhy vtáctva. Po vypočutí pesničky Keby som
bol vtáčkom, letel by som za les, deti vymenovávali najznámejších vtákov žijúcich
na Slovensku. Na chvíľu sa premenili na orlov, zatvorili oči, mávali krídlami
a spievali: orol máva krídlami, nad kopcami, nad vrchmi. Keď domávali krídlami,
postupne čítali úryvok z rozprávky spomínanej knihy Ako Hluchánie Pierko
vyslobodil zo zakliatia princeznú Voňavienku. Striedavo odpovedali na otázky
knihovníčky, ktorá zisťovala, ako porozumeli textu. Ak im zvýšil čas, mohli
vymaľovávať maľovanky, na ktorých bol šťastný Princ Hluchánie Pierko a kráľovná Voňavienka. Ak nemali čas, maľovanky si zobrali so sebou.
Mgr. Alena Vozárová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

NOC S ANDERSENOM
Viete, že naša knižnica bola prvou slovenskou knižnicou, ktorá umožnila svojim
najmenším čitateľom nocovať v knižnici? Deti tak mohli zistiť, čo robia knihy
v noci. Bolo to v roku 2002. Odvtedy sa podujatie na podporu čítania stalo
medzinárodným podujatím a v našej knižnici počas tých 14 rokov nocovalo spolu
900 detí, 149 dospelých a privítali sme 65 hostí. Spoločne sme prežili 1114
zážitkových aktivít.
V roku 2015 nocovali deti celého sveta až na 1522 spacích miestach. V Knižnici
J. Fándlyho v Trnave bol pripravený bohatý program na dvoch miestach:
v oddelení pre deti a v pobočke Tulipán. Spolu sa zabávalo 97 detí, 14 dospelých
a 7 hostí.
Podujatie podporili svojou účasťou naši priatelia: spisovatelia Ľuboš Bohunický,
Oľga Kohútiková, Ján Čápka, ilustrátorky: Oksana Lukomska a Tatiana Vrtochová.
A nechýbala ani Danuša Dragulová Faktorová, spisovateľka aj vydavateľka. Noc
sa začala rozprávaním o živote a diele H. Ch. Andersena a potom nasledovala
beseda s Ľubošom Bohunickým, autorom kníh Príhody strašiaka fešáka a Poštár
slimák Oliver. Po živej besede s deťmi v hlavnej budove navštívil spisovateľ aj
druhé spacie miesto, čomu sa veľmi potešil. ZŠ na Ul. M. Gorkého je to miesto,
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kde sa naučil písať a čítať. Srdečne ho privítala aj jeho prvácka pani učiteľka
Šusteková. A tak sa vrátil do svojich detských čias. Otázky detí nemali konca.
V programe sme pokračovali tvorivou dielňou s Oksanou Lukomskou. Deti
vyrobili hviezdičky, ktorými obdarovali ďalších hostí. Nocľažníci boli prvými
čitateľmi najnovšej knižky básní Deravá hlava. Tvorcovia kníh sa zišli v plnej
zostave:
Ján Čápka – autor básní, Tatiana Vrtochová – ilustrátorka a Danuša
Dragulová Faktorová –
vydavateľka.
Oľga Kohútiková sa
predstavila deťom ako
poetka, hádankárka,
ilustrátorka. Zo svojej
tašk y
v yťaho vala
vlastnoručne vyrobených zajačikov,
ozdôbky z textilu, drôtu, papiera, kresby na
dreve, anjelikov na papieri a pod. Prezradila
aj svoje ďalšie tvorivé
plány. Tesne pred
Foto: archív KJF v Trnave
polnocou sme stihli
ešte rozprávanie Jána Mičku o zaujímavostiach zo sveta poštových známok.
Možno sme k tejto ušľachtilej záľube – filatelii – pritiahli ďalšie deti.
Po polnoci absolvovali deti skúšku odvahy v knižničnej záhrade. Hľadali indície na
vyriešenie hádaniek o tvorbe H. Ch. Andersena. Zároveň sme pozdravili a ozdobili
strom Andersenovník.
Kto by si myslel, že už budú deti unavené, je na omyle. Vo svojich maličkých
kójach, vytvorených medzi regálmi kníh, ešte čítali a debatovali. Starší chatovali a
facebookovali, aby poslali pozdrav z Trnavy do celého sveta, že rozprávka stále
žije.
Do Andersenovania! 1. apríla 2016!
Benjamína Jakubáčová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave
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PREKVAPENIE V POBOČKE TULIPÁN
Počas Noci s Andersenom 2015 sa
deti v našej pobočke Tulipán zapájali
do rôznych zaujímavých aktivít,
ktoré boli rozložené do stanovíšť,
kde sa postupne striedali skupinky
žiakov, aby splnili jednotlivé úlohy.
Najskôr ich však privítala pani
knihovníčka, ktorá deťom priblížila
život a diela známeho rozprávkara
Hansa Christiana Andersena. Potom
sa deti oboznámili, ako vzniká kniha.
Nasledovalo divadielko, ktoré predviedli prítomným deti z dramatickej
skupiny. Tiež sa všetci zúčastnení
podpísali na listinu v tvare historického dokumentu. Veľmi sa tešili
na návštevu naozajstného pána spisovateľa. Bol ním Ľuboš Bohunický,
ktorý práve v tejto základnej škole
napísal pred mnohými rokmi svoje
prvé literárne dielka. S pani učiteľFoto: archív KJF v Trnave
kami zaspomínal na krásne roky prežité v školských laviciach. Prezradil,
že teraz je škola už na nespoznanie zmenená a vyzerá lepšie – modernejšie. Žiaci
sa ho pýtali, ako vznikajú jeho rozprávkové dielka a kto mu pomáhal vyberať mená
do rozprávkovej knižky Príbehy strašiaka Fešáka. Na pomoc si na besedu zobral
svojho syna. Zo spomínanej knižky si prečítali niekoľko rozprávok.
Neskôr sa deti zapájali do plnenia úloh na siedmich stanovištiach. V rozprávkovej
dielničke tvorili bábky z papierových tanierov a farebných papierov. Tie použili na
divadielka, ktoré predviedli jednotlivé skupinky žiakov. V kuchynke rozvoniavali
koláčiky upečené rozprávkovými bytosťami stvárnenými deťmi. Svoje vedomosti
predviedli na počítačoch v kvíze. Niektoré otázky boli ľahučké, no našli sa i tie,
s ktorými si poradili ťažšie. Najväčšiu trpezlivosť však museli účastníci preukázať
pri maľbe na tričko, ktoré si deti vlastnoručne vyzdobili rôznorodými motívmi.
Svoje želania vpísali do vystrihnutých vajíčok a zavesili na Strom našich želaní.
V počítačovej učebni sa žiaci snažili pripraviť prezentáciu o Hansovi Christianovi
Andersenovi a spojiť sa pomocou internetu s účastníkmi Noci s Andersenom
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z celého Slovenska. Dozvedeli sa, čo mali pripravené deti v Košiciach či v Trenčíne, ale i to, že o deviatej večer účastníci akcie na Záhorí už mali dobrú noc. Nás
však o polnoci čakalo polnočné prekvapenie – hľadanie indícií a zostavovanie viet.
Po prekvapení nasledoval konfetový ohňostroj.
Pred uložením sa na spánok ešte nechýbali nočné rozhovory a rozprávka na pekné
zaspávanie. Každý účastník získal na pamiatku nezabudnuteľnej noci strávenej
v knižnici krásny farebný diplom a sladkú odmenu. Všetci sa zhodli na tom, že to
bola tá najkrajšia Noc s Andersenom, i keď tu táto akcia má už dlhoročnú tradíciu.
Všetci sa tešia na stretnutie opäť o rok.
Mgr. Gabriela Stegmannová
ZŠ, Ul. Maxima Gorkého 21, Trnava

MALÍ UMELCI SA
PREZENTOVALI
Hudobné oddelenie Knižnice
Juraja Fándlyho v Trnave, ktoré
sídli v Dome Mikuláša Schneidra-Trnavského, veľmi často
navštevujú mladí čitatelia –
možno budúci umelci. Už
jedenástykrát sa tu v apríli stretli
študenti Gymnázia Jána Hollého
v Trnave. Vypočuli si hodinu
hudobnej výchovy na tému
Beatles a potom nechali voľnosť
Foto: archív KJF v Trnave
svojim výtvarným sklonom
a fantázii. Koncom apríla sa uskutočnila výstava najkrajších výtvarných prác pod
názvom Beatlemánia vo výtvarnom umení, ktorá trvala až do konca školského roka.

Malí hudobníci zase pripravili na záver
školského roka koncert pre svojich rodičov,
starých rodičov a priateľov. Hudobné oddelenie
sa zaplnilo do posledného miestečka a žiaci
klavírnej triedy pod vedením F. Bašovskej a M.
Tomašovičovej ukázali, čo sa počas školského
roka naučili. Vystúpilo až 19 účinkujúcich.
Právom zožali veľký potlesk.
Foto: archív KJF v Trnave
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DEŇ ZEME
22. apríla 2015 v Deň Zeme nás navštívili traja
lesní pedagógovia z Lesov Smolenice: Ing. Michal Slávik, Andrej Machovič a Martin Varga.
V rámci týždňového programu Les ukrytý v knihe, ktorý organizovalo Národné lesnícke centrum, sa stretli s deťmi materských, základných
a špeciálnych základných škôl nielen z Trnavy,
ale i z blízkeho okolia.
Počas podujatia sa deti dozvedeli zaujímavosti
zo života lesa a jeho obyvateľov, overili si svoje
vedomosti pri vypracovávaní pracovného listu,
vypočuli si rozprávku Hurá do boja! z knihy
Rozprávky z Tatier, vďaka ktorej hravo zvládli
odpovede na kontrolné otázky. Záver patril maľovaniu farbami prírody: s púpavou žlté slnko,
s trávou korunu stromu či žabku. Vďaka počasiu
Foto: archív KJF v Trnave
sa každé podujatie mohlo uskutočniť v knižničnej záhrade, v ktorej práve kvitol strom „Andersenovník“, zasadený pred
niekoľkými rokmi deťmi nocujúcimi v knižnici. Celá záhrada bola ako živý
koberec z púpav, sedmokrások a hluchavky purpurovej.
Opäť sme sa snažili zasadiť semienko do sŕdc našich najmenších čitateľov.
Veríme, že semienko padlo na úrodnú pôdu, svedčí o tom aj veľa vypožičaných
kníh o prírode, zvieratách, ale aj 71 vlastnoručne vyrobených kníh v škole po
podujatí, s ktorými deti uspeli v celoslovenskej súťaži, kde získali pekné ocenenia.
Srdečne blahoželáme!
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

PRIŠLI SME K VÁM BLIŽŠIE
Trojičné námestie aj tento rok rozkvitlo vďaka podujatiu Májový kvet, ktorý už po
šiestykrát organizuje Mesto Trnava a agentúra Mediaflash. Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave sa opäť pripojila podujatím Maličkí a mamičky.
V našom stánku bol pripravený stôl plný pestrofarebných kníh, farbičiek, ale aj
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bábok. Mamičky tak mohli spokojne nakúpiť kvety či zeleninové priesady, zatiaľ
čo ich deti čítali, maľovali, hrali divadielko. Niektorí rodičia navštívili stánok so
svojimi ratolesťami po oba dni podujatia. Prišli nás podporiť aj viacerí naši
čitatelia. Okrem rodičov a starých rodičov náš stánok využili kolektívy detí
z materských škôl. Aj v tomto roku sme rozdali množstvo propagačných
materiálov a pozvánok na najbližšie podujatia. Viacero mladých mamičiek
o oddelení pre deti v Knižnici Juraja Fándlyho ešte nevedelo, i keď navštevujú
oddelenie pre dospelých. Prichádzali nielen Trnavčania, ale aj obyvatelia okolitých
dedín.
Počas dvoch dní sa mohli
návštevníci stánku zúčastniť
súťaže o bezplatný zápis do
knižnice na jeden kalendárny
rok aj o knižné ceny. Túto
možnosť využilo 80 návštevníkov. 18. mája 2015 vyžreboval z čarovného klobúka
počas besedy v oddelení pre
deti jubilujúci spisovateľ Ján
Navrátil týchto výhercov:
Iveta Antalová, Trnava
Anna Kolarovičová, Trnava
Lucia Čáliková, Ružindol
Stanislav Černuška, Trnava
Ing. Marián Mečiar, Žilina
Filip Franko, Bohdanovce nad Trnavou
Miška Knapová, Trnava
Srdečne blahoželáme!

Foto: archív KJF v Trnave

Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM
Medzinárodný deň detí sme v Knižnici Juraja Fándlyho oslávili odštartovaním
1. Týždňa čítania deťom v Slovenskej republike a zapojili sme sa tak do
celoslovenského projektu, ktorý pripravilo občianske združenie Celé Slovensko
číta deťom. Počas tohto týždňa sa v našej knižnici uskutočnilo 12 podujatí, čítalo
32 dospelých pre 425 detí.
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1. júna 2015 sme v knižničnej záhrade prežili Útok z pomaranča, nikto však na
nikoho neútočil. Knižnú novinku s týmto názvom sme privítali za účasti autorky
a 47 zvedavých a prajných účastníkov. Žiaci štvrtých ročníkov knihu privítali
čerstvými pomarančovými šupkami s vyslovenými želaniami, ktoré veríme, že sa
do jedného splnia. Následne spisovateľka
Danuša Dragulová – Faktorová deťom

prečítala rozprávku z úplne čerstvo
privítanej novinky a po nej nasledovali
hádanky z tejto knižky, ktoré čítali všetci
dospelí – redakčná kolegyňa autorky z vy
-davateľstva Daxe, knihovníčky aj učiteľky. Deťom nerobili problémy ani háFoto: archív KJF v Trnave
danky športové, ani ovocné, ani školské.
Právom si zaslúžili odmenu od nášho hosťa: časopisy Maxík a Zvonček, do
ktorých sa začítali už počas autogramiády.

Foto: archív KJF v Trnave

2. júna 2015 sme sa pozreli na
Zabudnuté slovenské rozprávky.
Prezreli sme si ilustrácie autorky, ktorá
je známa ako rozhlasová a televízna
moderátorka: Adela Banášová. Najskôr
95 účastníkom z knižky prečítala a po
rozprávke sa už rozprúdila živá beseda,
priam diskusia na všetky rozprávkovo
– životné témy. Počas podujatia prečítal bájku v Braillovom písme aj náš
nevidiaci kolega Július Bartek a pri11
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blížil deťom život nevidiacich, ktorí majú
tiež chuť čítať a počúvať pekné rozprávky
i príbehy. Záverečná autogramiáda deťom
priniesla brožovanú knižôčku od firmy Nivea, ktorá tento projekt podporila a v nej
podpis známej osobnosti z televíznej obrazovky, ktoré budú deťom pripomínať toto
milé stretnutie.

3. júna 2015 k nám zavítali hostia z občianskeho združenia Celé Slovensko číta
deťom - jeho prezidentka, herečka a dramaturgička Viera Kučerová, Ivana
Janáková, ale aj domáci hostia: vedúci kancelárie primátora, hovorca mesta
Trnava, spisovateľ Pavol Tomašovič, zubný lekár, vysokoškolský pedagóg,
spisovateľ Bohumil Chmelík i spisovateľka Miroslava Varáčková. Vďaka týmto
piatim hosťom odznelo aj päť rozprávok. Podujatie bolo popretkávané hudobnými
vystúpeniami žiakov ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave. Každý mohol
získať autogramy všetkých hostí do brožovanej knižočky, ale aj pekné záložky
s logom celotýždňového podujatia.

Foto: archív KJF v Trnave
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Popoludnie 3. júna patrilo regionálnej spisovateľke Gabriele Spustovej, ktorá nám predstavila knihu
Mačiatka Justín a Lily. Okrem
úryvku z nej sme si vypočuli i veršovanú bájku Pahltný slimák.
Záujemcovia mali možnosť si spomínané knihy i zakúpiť. Deti túto
možnosť privítali a počas podujatia tak získali autogramy s venovaním priamo do svojich
nových kníh. Malí čitatelia nás
potešili svojím výtvarným dielom,
Foto: archív KJF v Trnave
ktoré spoločne pre nás pripravili
ako poďakovanie za podujatia v tomto školskom roku, ktorých sa v oddelení pre
deti zúčastnili.
4. júna 2015 nás čakali v záhrade Škriatkovia a rytierske cnosti. Nepovyskakovali
však zo zeme, ale z knihy, ktorú ilustrovala Oksana Lukomska, ktorá nás navštívila
v štvrtý deň celotýždňového podujatia. Okrem úryvku z tejto knihy, prečítala aj vo
svojom rodnom ukrajinskom jazyku. Veľa ukrajinských slovíčok deti poznali,
dokonca medzi deťmi bolo aj dievčatko pochádzajúce z Ruska. 33 účastníkov
odchádzalo s Nivea knižočkami,
kde sa im teta
ilustrátorka podpísala. Väčšina
prváčikov uvítala
možnosť zakúpenia si detskej
maľovanky od
ukrajinskej ilustrátorky a grafičky – tety Oksany,
kde nechýbal jej
podpis s venovaním.
Foto: archív KJF v Trnave
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Štvrtkové popoludnie
patrilo našim verným
čitateľkám – babičkám. Päť babičiek
porozprávalo o svojich deťoch i vnúčatách a prečítalo zo
svojich najobľúbenejších kníh. Okrem
detí zo školského
klubu, na podujatie
prišla aj dcérka jednej babičky so svojou dcérkou, čiže
stretli sa tri generácie. Babičky preFoto: archív KJF v Trnave
zradili aj svoje
povolania, kde pracovali alebo ešte aj pracujú... Boli medzi nimi učiteľka,
spisovateľka, zdravotná sestra ale i knihovníčka... Deti porozprávali tiež o svojich
starých rodičoch a na záver sa 20 účastníkov potešilo „babičkovskej“
autogramiáde. Toto popoludnie nás presvedčilo, že Babičky čítajú deťom.
5. júna 2015 v knižničnej záhrade vykukol
z jablka Červík Ervín. Nikto sa však nezľakol,
lebo išlo o červíka z knihy regionálnej
spisovateľky. Andrea Gregušová o červíkovi
Ervínovi 18 účastníkom prečítala, ba prezradila
aj ďalších hrdinov z knihy, a tak vieme, kto je
húsenica Danica, žaba Gaba, či slimák
Dominik. Počas podujatia sme sa dozvedeli, že
pani spisovateľka má tri deti a rovnaký počet
kníh aj napísala, tiež tri. Operácia Orech a iné
dedkoviny, ktorá opisuje príbehy o troch
dedkoch. Tretia kniha Malvína a povaľači je
jej najnovšia, ale veríme, že nie posledná. Deti
sa potešili Nivea knižkám s podpisom autorky,
ktoré môžu už počas víkendu čítať svojim
rodičom i súrodencom.
Foto: archív KJF v Trnave
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Piatkové popoludnie patrilo siedmim statočným účastníkom - členom Krúžku
mladých filatelistov, ktorí si vypočuli Ako obálka chýba známke a známka
obálke. Poštové známky učarovali dievčatám i chlapcom a my sa tešíme, že sa
našim čitateľom v ich záľube u nás darí. Pravidelným návštevníkom krúžku je
i dlhoročný filatelista Ján Mička, ktorý deťom s radosťou odovzdáva svoje
skúsenosti.
Týmito aktivitami sme sa snažili naplniť heslo tohto týždňa: Poď, budem ti čítať!
Deti prišli a my sme čítali. Veríme, že deti v čítaní pokračovali aj doma a že aj
budú pokračovať a nové príbehy v knihách objavovať.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

DOPLŇOVAČKA
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

1. chráni knihu, alebo zošit
2. vyučovací predmet v škole
3. píše sa na ňu kriedou
4. na aute, i na plávanie
5. rastie na stromoch
6. nosia sa na nose
7. ženské meno v kalendári
7. 5.
8. potreba na šitie
9. mláďa žaby
10. osvieži ťa v lete
11. ročné obdobie
12. štipľavá zelenina
13. jarný kvietok žltej farby

12.
13.

Lucia Karabová
Knižnica J. Fándlyho v Trnave

Správne riešenie odovzdajte v oddelení pre deti do 26. augusta 2015.
Na záverečnom stretnutí Prázdninového superklubu 2015
bude vyžrebovaný výherca peknej knihy!
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Trnavský samosprávny kraj
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
vyhlasujú
literárnu súťaž pre deti do 15 rokov vo vlastnej literárnej tvorbe
pri príležitosti 200. výr. narodenia Ľudovíta Štúra

Podmienky súťaže:


súťaže sa môže zúčastniť každé dieťa vo veku do 15 rokov, žijúce na
Slovensku prácou písanou po slovensky



námet je ľubovoľný: potulky po Slovensku, zážitky z prázdnin, krásy
Slovenska



poézia aj próza



rozsah strán: maximálne 3 formátu A4



text musí byť písaný na počítači



prácu treba odovzdať v elektronickej forme na adresu:
detske@kniznicatrnava.sk a 1ks vytlačenú na adresu:
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova ul. 1
poštový priečinok 29
918 20 Trnava
termín uzávierky: 31. október 2015




súťaž je neanonymná, na každú prácu je potrebné uviesť: meno, priezvisko,
vek, bydlisko alebo adresu školy, ktorú súťažiaci navštevuje



súťažné práce bude posudzovať odborná porota



víťazné práce budú uverejnené v časopise mladých čitateľov Čaruška
č. 2/2015, autori víťazných prác ocenení diplomom a knižnými cenami



viac informácií: detske@kniznicatrnava.sk, 033/5511782, kl. 15
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A NA ZÁVER RADA NA PRÁZDNINY
OD VAŠICH DOSPELÝCH KAMARÁTOV:
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Paťka, 8 rokov
ZŠ, Ul. M. Gorkého 21
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