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Milí čitatelia, knihomoli, 

 

knižnica 

na leto k vašej vôli celkom dozaista 

prekvapenia chystá. 

Do duba už o tom ďateľ správu ďube 

 – STRETNEME SA V PRÁZDNINOVOM SUPERKLUBE! 

Aby vedel podrobnosti každý, kto doposiaľ nemal o ňom zvesti 

 – nech príde sám, ba i s kamarátmi, hoci budú štyria, piati, šiesti... 

Vždycky v stredu čakajú vás knihy a zábava. 

Iba ten, kto sa nenudí, vždy predsa vyhráva! 

A šestnásteho augusta je výlet pútavý, 

veď všetkých odvezie autobus do Bratislavy. 

Uvidíte čáry-máry, 

ako že sa kniha „varí“. 

Ako z prázdneho papiera vznikne a ako sa tvorí, 

ako vstupujú do nej príbehy, ľudia, rôzne tvory... 

Vo vydavateľstve DAXE a redakcii Zvončeka a Maxíka 

pripravia pre deti zo superklubu besedu i darček z balíka. 

A tak vás srdečne pozýva do rozprávkova 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ako sme s Ťukťukom  

ťukťukovali 

 
23. januára 2017 nás svojou návštevou 

poctil a potešil spisovateľ Peter Karpin-

ský, ktorý k nám mal naozaj ďalekú ces-

tu. Porozprával o svojich spisovateľ-

ských začiatkoch i o svojej tvorbe. Doz-

vedeli sme sa, že jeho knihy čítajú nielen 

deti, ale aj jeho rodičia a, samozrejme, aj 

my, knihovníci. Prezradil, že už niekoľko 

rokov hrá v divadelnom súbore a aj tento 

rok počas letných prázdnin ho môžeme 

vidieť a počuť na jednom z našich hra-

dov. Hľadať môžete na hrade Ľubovňa   

a aká to bude rozprávka? Necháme sa 

prekvapiť...  

 
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

 

 

 

Klára a ... 

 
25. ročník Týždňa slovenských knižníc k nám privial milú návštevu v podobe spi-

sovateľky Petry Nagyovej – Džerengovej. 13. marca 2017 sme s ňou strávili celý 

deň. Začalo to úžasnou besedou pre deti v hlavnej budove knižnice, kde sa na stret-

nutie s autorkou zišlo až 126 účastníkov. Spisovateľka deťom porozprávala o všet-

kých povolaniach, ktoré kedy skúsila. Najviac sa im páčilo, keď prezradila, že bola 

letuškou, a tak ich zaujímalo, kde všade vlastne lietala. Dovolila nám nazrieť aj do 

svojho súkromia, veď podľa jedného z jej detí je pomenovaná trilógia pre deti – po 

najmladšej osemročnej druháčke Kláre. Počas besedy sa veselo čítalo, rozprávalo, 

podpisovalo... a boli by sme pokračovali ďalej, keby našu hostku nečakalo ďalších 

41 zvedavých čitateľov v pobočke Tulipán. Čas so spisovateľkou a deťmi prebehol 

veľmi rýchlo. Spisovateľke sme umožnili trochu si vydýchnuť, spoznať Trnavu     
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NAVŠTÍVILI NÁS 

Foto: archív KJF v Trnave 

 



a pripraviť sa na stretnutie s dospelými čitateľmi, ktoré ju čakalo v podvečerných 

hodinách. 
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
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Tajomstvo Svetlany 

Majchrákovej  

 
... sme odhalili 20. marca 

2017 počas dvoch besied 

s mladými tínedžermi,      

s ktorými sme nahliadli 

do tvorby i do súkromia 

autorky. Najskôr sme si 

zaspomínali na jej det-

stvo, ktorého zážitky so 

svojimi dvoma sestrami 

vložila do zatiaľ poslednej 

vydanej novinky Prázdniny na tretiu. Od prázdninových príbehov sme sa dostali 

do dobrodružstva a histórie autorkinho prvého tínedžerského príbehu Zrada, česť    

a tajomstvo. A vďaka historickým mečom, ktoré spisovateľka priniesla nielen na 

ukážku, ale rozpovedala aj ich históriu, sme mali pocit, že sme niekde inde             

a v inom čase. Obe podujatia žiakov 2. stupňa základných škôl zaujali natoľko, že 

viacerí zo 128 účastníkov odchádzali domov s knižkami, ktoré boli predstavené po-

čas podujatia. A my sa už tešíme na novinky, ktoré sú už rozpísané a možno už po 

letných prázdninách ich budeme môcť zazrieť v kníhkupectvách, či prezentovať aj 

v našej knižnici. 
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
 

Živel menom Viola 

 
26. apríla 2017 nás navštívila mladá autorka 

Alžbeta Horecká, ktorá k nám pricestovala z 

Vrútok. Autorka prišla predstaviť svoju prvú 

knihu Živel menom Viola. Hoci knižka má len 

pár mesiacov, získala už dve ocenenia. Prvé 

ocenenie Debut roka jej udelil mesačník Kniž-

ná revue, druhé ocenenie získala v súťaži Kni-

ha Turca a bolo to 1. miesto. Talentovaná Bet-

ka Horecká prezradila svojim „takmer“ vrstov-

níkom, že pochádza zo spisovateľskej a vyda-

vateľskej rodiny, ale i to, že už od svojich dva-

nástich rokov hráva v divadle. Táto záľuba 

prerastá až do povolania, veď už je prijatá na 
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konzervatórium. Betka - žiačka 9. ročníka Základnej školy Hany Zelinovej vo 

Vrútkach, už pracuje na ďalšej knihe. Študenti z Gymnázia Besst v Trnave s ňou 

živo diskutovali a my veríme, že ich nielen inšpirovala, ale že nás opäť navštívi so 

svojou ďalšou tvorbou. 
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
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Prázdniny na tretiu 

 
13. februára 2017 nás navštívili tri vzácne dámy, vďaka ktorým sme mohli v našej 

knižnici privítať novú knižku Prázdniny na tretiu. Prečo na tretiu? Lebo autorka 

Svetlana Majchráková si zaspomínala na svoje detstvo so sestrami a nielen svoje 

dobrodružstvá a príbehy spísala do knihy, v ktorej hlavnými hrdinami sú trojčatá. 

Ilustrátorka Oksana Lukomska do jednotlivých kresieb votkala celý príbeh a vyda-

vateľka Danuša Dragulová – Faktorová pripravila všetko tak, aby táto kniha uzrela 

svetlo sveta. O uvítanie sa postarali samotní malí čitatelia, ktorí sa zahrali na ilu-

strátorov a pokreslili kartičky symbolmi prázdnin, medzi ktorými nechýbali les, bi-

cykel, stan, chata, bazén, more, pes, kôň a mnohé iné. Kladením týchto symbolov 

na knihu zároveň vyslovovali svoje priania a bolo ich veru neúrekom! Podujatie 

sme zavŕšili množstvom otázok i odpovedí a, samozrejme, už tradičnou autogra-

miádou. 
 

Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
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Správy od krtka 

 
28. marec 2017 bol u nás 

v knižnici slávnostným 

dňom z viacerých dôvo-

dov. V tento deň oslavo-

vali sviatok všetci učite-

lia, aj tí, ktorí k nám pri-

viedli deti na stretnutie 

so spisovateľom – aj sa-

motný spisovateľ Ján 

Čápka, dnes dôchodca, 

ktorý bol učiteľom          

a v tento deň oslavoval 

krásne 85. narodeniny. 

Ďalším dôvodom bola 

knižná novinka Správy od krtka, ktorú sme medzi nami privítali tak, ako sa patrí. 

Zarecitovali z nej nielen deti, ale i samotný autor. Vydavateľka Danuša Dragulová 

– Faktorová pridala rozprávanie o tom, čo všetko bolo potrebné urobiť, aby knižka 

uzrela svetlo sveta. Deti knižke zaželali svoje vlastné priania, a keďže krtko ryje 

vrtko, posypali knižku zeminou z našej vyše storočnej záhrady. Možno sa aj knižka  

dožije svojej stovky, my tomu veríme. Podujatie sme ukončili tradičnou autogra-

miádou, počas ktorej všetci dostali ako darček od vydavateľky časopis Maxík        

a Zvonček. A poniektorí odchádzali aj s knižnou novinkou, a tak Správy od krtka 

putujú aj do rodín našich čitateľov.  
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
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Noc s Andersenom 

 
Marec – mesiac knihy sme ukončili opäť dobrodružnou nocou pre malých a odváž-

nych čitateľov do 15 rokov. 31. marca 2017 sa knižnica nezatvárala. Naopak, hneď 

v podvečer sa začali schádzať deti odhodlané prežiť tajomnú noc v knižnici medzi 

regálmi s policami kníh          

a množstvom kamarátov. Pri-

vítali sme vzácnych hostí – 

jubilujúcu spisovateľku Janu 

Juráňovú a jubilujúceho spi-

sovateľa Jána Čápku.  

S ilustrátorkou Oksanou Lukomskou sme vyho-

tovili nielen cisárove nové šaty, ale aj množstvo 

vešiačikov, ktoré sme o polnoci, počas skúšky  
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odvahy, povešali v našej storočnej záhrade na „Andersenovník“. A keďže medzi 

jubilantov sa radí aj naša knižnica, všetci sme si pochutili na sladkej torte s logom 

90. výročia KJF. Najmladší nocľažníci nám pospali okolo druhej nadránom a po-

niektorí vytrvalci vydržali nespať celú noc spolu s nami. Noc plná čítania, kníh, 

hostí, kamarátov a zážitkov ukončili o 8. hodine ráno prichádzajúci rodičia. Deti 

ešte stihli spoločné raňajky a potom už odchádzali s diplomom za odvahu a chuťou 

pospať si. Veríme, že sa opäť o rok uvidíme! 
 

Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reggae a jej hlavný predstaviteľ Bob Marley 

 
Počas Týždňa slovenských knižníc navštívili hudobné oddelenie žiaci II. stupňa ZŠ 

A. Merici. Žáner populárnej hudby - Reggae - poznali viacerí zo žiakov. V hudob-

no-slovnom pásme sa dozvedeli o histórii a vzniku tohto jedinečného žánru a o ži-

vote hlavného predstaviteľa, ktorým bol Bob Marley. Keď mu diagnostikovali ra-

kovinu, povedal svojmu synovi: „Život sa nedá kúpiť.“ Žiaci si vypočuli piesne      

z CD s názvom Simply Reggae a CD s názvom Bob Marley. Rytmická pieseň        

s názvom Mellow Mood roztancovala všetkých žiakov. 

 
PhDr. Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 
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Môj život s hudbou 

 
V tomto roku sa v hudobnom 

oddelení Knižnice Juraja 

Fándlyho realizovali dve 

stretnutia s názvom Môj ži-

vot s hudbou. Cieľom obi-

dvoch stretnutí bolo prezen-

tovať žiakom mladých hu-

dobníkov, ich talent a blízky 

vzťah k hudbe. Prvé stretnu-

tie sa konalo v apríli, na kto-

rom sa predstavil talentovaný 

klavirista a organista Lukáš 

Harant, študent Gymnázia 

A. Merici v Trnave. Stretnutia sa zúčastnili žiaci 4. ročníka ZŠ A. Merici. Žiakom 

prezradil, že svojou hrou chce prinášať radosť iným ľuďom. Dozvedeli sa, že už 4 

roky hrá aj na organe. Prítomní si vypočuli skladby od J. S. Bacha, F. Schopina      

a C. Debussyho, ktoré zahral Lukáš Ha-

rant na klavíri. Na záver žiaci zaspievali 

ľudovú pieseň v sprievode klavíra. 

Druhé stretnutie sa konalo začiatkom 

júna. Predstavila sa na ňom talentovaná 

klaviristka a čembalistka Lucia Ševeč-

ková, čerstvá absolventka magisterské-

ho štúdia VŠMU v Bratislave. Stretnu-

tia sa zúčastnili žiaci 4. ročníka ZŠ, Ul. 

J. Bottu, ktorí ju zasypali množstvom 

otázok. Dozvedeli sa, že Lucia svojou 

hrou na klavíri rada pomáha iným ľu-

ďom, čoho dôkazom sú aj jej vystúpe-

nia na rôznych benefičných koncertoch. 

Zazneli klavírne skladby od J. S. Bacha, 

L. van Beethovena, Rachmaninova       

a J. Haydna. Lucia Ševečková sa rozlú-

čila so žiakmi skladbou z vlastnej tvor-

by a deti nadšene tlieskali. 
 

PhDr. Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 
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Vernisáž v hudobnom oddelení  

 
Dňa 14. 6. 2017 sa zaplnilo hudobné oddelenie študentmi Gymnázia Jána Hollého 

v Trnave, ktorí sa zúčastnili vernisáže najkrajších výtvarných prác. Podujatie malo 

názov Kreslíme si hudobné obrázky a realizuje sa v spolupráci s Gymnáziom Jána 

Hollého od roku 2006. Cieľom tohto projektu je rozvoj výtvarného nadania študen-

tov. Študenti si vypočuli hudobno-slovné pásmo Queen a jeho hlavný predstaviteľ 

Freddie Mercury aj s ukážkami piesní Bohemian Rhapsody a White Queen. Mgr. 

Pavol Gábriš spríjemnil atmosféru svojou vlastnou skladbou, ktorú zahral na klaví-

ri. Súčasťou vernisáže bolo aj hodnotenie najzaujímavejších výtvarných prác na té-

mu Freddie Mercury. Napríklad citát Freddieho Mercuryho: „Úspech mi priniesol 

milióny a slávu po celom svete, ale nie to, čo všetci potrebujeme – vzťah plný lás-

ky“ bol úžasným dielom v podaní mladých umelcov. Porota v zložení Mgr. Anny 

Ďurišovej, Mgr. Viery Kováčovej a Mgr. Pavla Gábriša vybrala najkrajšie výkresy. 

Mgr. Anna Ďurišová odovzdala ich autorom diplomy, knižné ceny a ručne vyrobe-

né šperky. 
PhDr. Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 

 

 

 

 

Čaruška  

Foto: archív KJF v Trnave 



13 

 

Čaruška  

Les ukrytý v knihe 

 
27. apríla 2017 sme prežili Deň s les-

ným pedagógom Michalom Slávi-

kom z Lesov Smolenice. V rámci 7. 

ročníka celoslovenskej kampane Les 

ukrytý v knihe sme spoločne čítali, 

besedovali a vypĺňali pripravené pra-

covné listy. Záujem bol veľký, a tak 

sa  pracovalo  až  na  troch  rôznych 

miestach: v hlavnej budove knižnice, 

v  pobočke  Tulipán  aj  v  pobočke 

Prednádražie.  Pracovné  listy  si  po 

podujatí deti odnášali domov – boli 

pripravení porozprávať o nich doma 

rodičom a súrodencom. Vyše stovky 

zapojených detí odchádzalo domov 

aj s milou domácou úlohou – nakres-

liť, napísať a poslať lesnú pohľadni-

cu škriatkovi Silvárikovi. Svoju úlo-

hu si splnili. Písali, kreslili, strihali, 

lepili a my sme posielali.  
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Pohľadníc bolo veru požehnane, až toľko, že sme získali aj ocenenia. Aké? 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave 2. miesto v kategórii knižnice 

ZŠ, Ul. J. Bottu Trnava za najviac poslaných pohľadníc – 300 kusov 

ZŠ, Ul. J. Bottu Trnava: II. C za originálne spracovanie 

Deti boli odmenené krásnymi darčekmi a knižnica poukážkami na nákup nových 

kníh! Už v lete počas prázdnin ich u nás nájdete! 
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Májový kvet 

 
V dňoch 10. – 12. mája 2017 sa Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave prezentovala    

v stánku pri Trojičnom námestí, kde sa konal už 8. ročník celomestského podujatia 

Májový kvet. Aj týmto podujatím si celá Trnava pripomínala Deň matiek. V stánku 

nás počas troch dní navštívilo 254 účastníkov, medzi ktorých patrili nielen mamič-

ky, ale aj babičky, či oteckovia a dedkovia. Viacerí návštevníci prišli aj viackrát za 

sebou. Prečítať, popozerať, dozvedieť sa o aktivitách knižnice na najbližšie obdo-

bie, ale aj kresliť a maľovať. Okrem Trnavčanov prišli aj návštevníci z okolitých 

obcí. Z účastníkov sme vyžrebovali troch výhercov, ktorí získavajú ročné členstvo 

v našej knižnici zadarmo: 
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Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

  

MDD v KJF alebo  

ako sme spolu oslavovali... 
Medzinárodný deň detí v Knižnici 

Juraja Fándlyho sme oslávili s na-

šimi malými čitateľmi v knižnič-

nej záhrade. 142 detí hádalo há-

danky, odpovedalo na vedomostné 

otázky, hralo kolky, hľadalo stra-

tené rozprávkové postavičky        

a kreslilo. Počasie nám prialo, 

zhora sa na nás usmievalo slnko   

a deti svoje úlohy zvládali s rados-

ťou a ľahkosťou. Každý účastník 

si mohol vybrať svoju odmenu. V ponuke boli knihy, detské časopisy, maľovanky, 

školské potreby, ale aj balóny, cukríky či lízanky. Každý si našiel to svoje a nás te-

ší, že sme takto spoločne oslávili tento sviatočný deň. 
Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

 

Celé Slovenské číta deťom 

 
Od 5. do 9. júna sa konal Tretí týždeň celoslovenskej kampane Celé Slovensko číta 

deťom, do ktorého sa opätovne zapojila aj Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave –     

v hlavnej budove i v pobočkách Prednádražie a Tulipán. Počas celého týždňa sa     

u nás vystriedalo 8 hostí, medzi ktorými nechýbali regionálni spisovatelia ako Ján 
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 Miroslava  

Budaiová  
Silvia Kočísová Paulína Siváková 

 Knihu získava: 

Eliška Lopatková  

Foto: archív KJF v Trnave 
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Čápka, Gabriela Spustová, Beata 

Kuracinová Vargová a Svetlana 

Majchráková. Samozrejme, pri-

cestovala aj naša dlhoročná pria-

teľka knižnice spisovateľka, re-

daktorka a vydavateľka Danuša 

Dragulová – Faktorová, ktorá pri-

šla opäť s novým letným magazí-

nom. Tento rok sa volá Z orecho-

vej škrupiny a deti ho naozaj priví-

tali, ako inak, orechovými škrupin-

kami. Účastníci si z týchto podujatí 

domov odnášali záložky s podpismi 

hostí, ale aj časopisy Maxík a Zvon-

ček, ktoré venovalo vydavateľ-

stvo Daxe. Počas celého týždňa 

deťom čítali nielen hostia, ale aj 

pani učiteľky, tety knihovníčky, 

bývalé knihovníčky, babičky – 

čitateľky, ale aj samotné deti. Ba-

bičky čítali generáciami obľúbenú 

Astrid Lindgrenovú a jej Emila      

a hneď po podujatí sa všetky knihy 

o ňom rozpožičali. A o to nám ide, 

zaujať deti príbehom, ktorý si mô-

žu doma dočítať. 
 

Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
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Kráľ či kráľovná čitateľov? 

 
19. júna 2017 sa v oddelení pre deti zišli tri 

družstvá šikovných finalistov, ktorí sa  

uchádzali o titul kráľa či kráľovnej čitate-

ľov pre rok 2017. Čakali ich tri súťažné ko-

lá. V prvých dvoch bolo povolené pomáhať 

si, keďže išlo o súťaž družstiev. Tretie kolo 

v sebe ukrývalo vedomosti z histórie Trna-

vy i zo súčasnosti našej knižnice a každý sa 

snažil, ako najlepšie vedel, či už to bol naj-

mladší druháčik Matúško alebo deviatačka 

Natália. Porota mala veľmi ťažkú úlohu      

a zatiaľ, čo spravodlivo priraďovali body   

a rátali, v prestávkach o knižničnom filate-

listickom krúžku porozprávali Matúško      

a Samuel, ktorí si za svoje premiérové ex-

ponáty priniesli z Českej republiky prvé 

medaily. Súťažné dopoludnie nám hrou na 

akordeón spríjemnil aj finalista Michal Šul-

ko. Po zrátaní bodov sme prišli k záveru, že najviac bodov a tiež titul „Kráľovná 

čitateľov“ získala žiačka ôsmej triedy Tatiana Rovenská. Všetkým finalistom 

odovzdala ceny riaditeľka knižnice Mgr. Lívia Koleková. Srdečne blahoželáme no-

vej kráľovnej, rozhovor s ňou si môžete prečítať v druhom tohtoročnom čísle časo-

pisu Čaruška. 
Mgr. Veronika Chorvatovičová                                                                                                                   

Knižnica JF v Trnave                                      

 

Klub mladých filatelistov navštívil Jihlavu aj Lietavu 

 
Filatelisticko – čitateľský krúžok bol založený v Knižnici Juraja Fándlyho v Trna-

ve len pred niekoľkými rokmi. Každoročne sa zapája do všetkých aktivít pripravo-

vaných pre mladých zberateľov poštových známok ako je celoslovenská filatelis-

tická olympiáda, ale aj návšteva Bratislavských zberateľských dní či účasť na inau-

guráciách poštových známok. Každé dieťa preferuje iné známky, a vďaka nim tak 

spoznáva známe osobnosti zo sveta literatúry, hudby, či športu, ale aj svet zvierat, 

či históriu sveta. V tomto roku sme mali možnosť zúčastniť sa Filatelistickej výsta-

vy 2. a 3. stupňa v Českej republike, kde nás reprezentovalo sedem súťažných det-

ských exponátov. Výstava bola sprístupnená v galérii mesta Jihlava. Exponáty na-
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Foto: archív KJF v Trnave 

 



šich mladých filatelistov sa 

nachádzali na prízemí aj na 

1. poschodí vystavené podľa 

jednotlivých stupňov. Výsta-

va trvala dva týždne a my 

sme sa jej zúčastnili 5. – 6. 

mája 2017. Počas dvoch dní 

sme navštívili mestskú kniž-

nicu, jihlavské podzemie, 

Kostol sv. Jakuba, „poš-

tovňu“. V Dome kultúry, kde 

sa konalo celoštátne stretnu-

tie zberateľov, deti získavali 

nielen vedomosti od starších 

filatelistov, ale poniektorí si 

zakúpili aj známky do svojich exponátov a zbierok. Pre deti bolo veľmi dôležité 

stretnutie s porotcami pri jednotlivých exponátoch. Svedčí o tom aj zápis do tamoj-

šej kroniky, kde Miško napísal: „Ďakujem, veľmi sa mi páčilo a som hrdý, že som 

tiež mohol vystavovať a že sa zaoberám vesmírom.“ Porotcovia každému vystavo-

vateľovi povedali, ako ešte môžu zlepšiť svoj exponát. Popoludnie patrilo sláv-

nostnému vyhláseniu výsledkov výstavy poštových známok, ktoré sa konalo         

v krásnych zrekonštruovaných priestoroch - priamo v gotickej sieni Jihlavskej rad-

nice. Snaha detí bola ocenená štyrmi bronzovými a tromi postriebrenými medaila-

mi a jednou vecnou cenou. 

Postriebrené medaily získali:      Bronzové medaily získali: 

Matúš Bartúnek          Radomír Jaček 

Matej Orešanský          Lucia Demovičová 

Samuel Šulko – získal aj vecnú cenu    Michal Šulko 

              Matúš Kolník 

Školský rok vo filatelistickom krúžku sme ukončili účasťou na 42. národnom kole 

Filatelistickej olympiády v Lietave, kde sme získali: 

Emma Pastieriková 1. miesto v kategórii B 

Matúš Bartúnek  2. miesto v kategórii C 

Erik Mikláš   Cena za prítlač na príležitostnej obálke  

      Filatelistickej olympiády 

Matúš Kolník   Cena za návrh pečiatky k Filatelistickej olympiáde 

Krúžok mladých filatelistov KJF - 1. miesto v súťaži aktivity za uplynulý rok. 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme! 

A kto má záujem, môže sa k nám kedykoľvek pridať! 
 

Mgr. Veronika Chorvatovičová                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Knižnica JF v Trnave 
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Z TVORIVEJ DIELNE 

DOM 
Bol raz jeden dom, 

a v tom dome rástol strom, 

A v tom strome spal tchor. 

Boli tam aj lavičky, 

sedeli tam kravičky 

mali pekné botičky. 

A nad nimi drak 

kde spal starý drak. 

A ten drak mal prak 

a bohatú prax 

a v jeho bruchu hlad. 

 
Sofia Vyhlídalová,  

Ema Chmúrová  

IV. B., ZŠ, Ul. J. Bottu 27,  

Trnava 

DOM 
Stavali sme dom, 

lenže pod ním rástol strom. 

Zrazu sme začuli kostolný zvon. 

Potom nám napadlo, 

že si kúpime už postavený dom, 

a nemôže tam rásť ani jeden strom. 

Vedľa nášho domu majú pyšnú Doru. 

A tá pyšná Dora prišla k nám do dvora. 

Priniesla nám čerešne,  

boli pekné červené. 

Na tom čerešňovom strome 

bol zvonec a básničky je koniec. 

 
Veronika Vanáková a Nicolas 

IV. B., ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava 

DOM 
Zasadil som stromy, 

vedľa stáli domy, 

Pásli sa aj sovy 

na myšiach si pochutnali. 

Pri potoku stáli 

malé, veľké baby 

na ne štekal pes 

bol ich plný les 

A pri nich boli 

velikánske stromy 

ako mrakodrapy. 

A to bol ich koniec 

zazvonil školský zvonec! 

 
Hana Brestovanská, Marcela Mrvová  

IV. B., ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava 

VEĽKÝ DOM 
Máme veľký dom, 

vedľa neho stojí strom. 

A vedľa stromu sa pásli kozy 

a hrkotali naše vozy. 

Máme doma lavičky, 

sestra si kúpila farbičky. 

Vedľa domu je les 

a tam štekal pes. 

 
Jarko Bilec, Miško Troják 

IV. B., ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava 
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Hádanka z letného magazínu pre deti od Danušky  

Dragulovej - Faktorovej: Z orechovej škrupinky:  
 

HÁDAJ, ČO JE TO 
Samé listy do radu. 

Skúšaj riešiť záhadu 

pomaličky, ale smelo. 

Spravili jej z dreva telo. 

Má viac strán než kocka, kváder, 

múdrosť si z nej vždycky naber. 

Máš náladu dobrú? Planú? 

Zakaždým si spomeň na ňu. 

Poteší ťa veľakrát, 

je tvoj verný kamarát. 

Čo je to? 

 

Odpoveď odovzdajte v oddelení pre deti počas letných prázdnin.  

Vyžrebujeme troch šťastlivcov, ktorí dostanú malý darček. 

 

 

Čaruška  

VONKU 
My ideme von 

vedľa stojí dom 

Na balkóne sedí vtáčik 

a na nebi lieta dráčik. 

Sadli si na strom 

a bol tam aj zvon 

na ňom bola polica 

dole zasa lavica. 

Vtáčik si len čviriká, 

že sa kvietky otvoria. 

Vyletel z nich motýlik 

ako taký balónik. 

 
Viki Eckerová 

IV. B., ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava 

 

? ? 
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