Čaruška

Milý čitateľ a čitateľka,
prichádza k nám práve zmena veľká.
Poviem vám to jednou vetou. Končí škola, prišlo leto!
Rušno bolo, rušno bude v knižnici.
Vedia o tom všetci naši priaznivci.
Prežili sme spolu mnohé pekné besedy a stretnutia,
do ktorých nás žiadne sily nikdy nenútia.
Všetci spolu sme prešli krásnym knižným svetom
na podujatí Celé Slovensko číta deťom.
V lete sa však bazén, výlet, túra mihá...
Priateľom je neraz pre nás dobrá kniha.
Nájdeme ju, keď nazrieme do poličky.
Poradia nám pritom pani knihovníčky.
Napínavý príbeh, komiks, hádanky či básne...
Vyberie si každý, to je predsa jasné!
Privíta nás zase ako v lese hlúb
už tradičný Prázdninový superklub.
Tu už vskutku každá nuda ustáva,
všetkých čaká bársčo nové, zábava!
Ale pozor! Novota na prázdninovom obzore:
Stretneme sa v našom dennom tábore!
Oddychujte, zabavte sa a opáľte do bronzova,
to všetkým želá
Danuša Dragulová - Faktorová
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Z NAŠICH PODUJATÍ
Malí kamaráti
12. februára 2018
k nám z Bratislavy
pricestovala spisovateľka a ilustrátorka v jednej osobe
Danica Pauličková.
V oddelení pre deti
sa stretla s prvákmi
a druhákmi, ktorých
zaujala svojou spisovateľskou aj ilustračnou tvorbou.
Zľava: V. Chorvatovičová, D. Pauličková
Dozvedeli sme sa,
že hlavná hrdinka z knižky Handrová bábika Anka má u nej doma stále
svoje miesto. Akademická maliarka nám prezradila aj to, že od detstva veľmi rada kreslila, ale k písaniu a vydávaniu kníh sa dostala až neskôr. Okrem
našich malých čitateľov potešila aj žiakov šiesteho ročníka v pobočke Tulipán, ktorí sa okrem iného dozvedeli aj
o pripravovaných novinkách. Už teraz
sa môžeme tešiť na knižku o Paríži,
meste, ktoré autorka často navštevuje.
Záver oboch besied patril nielen zvedavým otázkam, ale aj prísľubu, že knihu
o Paríži nám príde autorka predstaviť
i k nám do Trnavy.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu
Knižnica dokorán.
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave
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Jarné prázdniny
v knižnici
Počas jarných prázdnin (5. –
9. marca 2018) to v Knižnici
Juraja Fándlyho v Trnave žilo
a dvere oddelenia sa takmer
ani nezavreli. Deti mohli každý deň navštíviť detskú herňu, kde na nich čakal vždy
iný zaujímavý program. Okrem detí z Trnavy, pricestovaV. Chorvatovičová zprava
li aj čitatelia z okolitých dedín:
Zeleneč, Ratkovce, Šúrovce, Dolná Krupá, Brestovany, Bohdanovce nad
Trnavou, Horné Orešany, Boleráz, Borová, Jaslovské Bohunice, ale prišli aj
deti zo Serede i z Nitry. Spolu 175 účastníkov sa hravou formou zapájalo
do vedomostných či hádankových súťaží. Viacerí si tu našli svojich nových
kamarátov a častokrát sa tu stretli celé rodinky a svoje deti povzbudzovali
nielen rodičia, ale tiež starí rodičia či iní príbuzní.
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

Noc s Andersenom
v knižnici
23. marca 2018 sa odbíjaním 18. hodiny
opäť po roku otvorila
brána Knižnice Juraja
Fándlyho v Trnave
všetkým malým odvážnym čitateľom,
ktorí prišli do oddelenia pre deti prežiť Noc
s Andersenom. Hneď
po prevzatí detí od ro-

Zľava: V. Chorvatovičová, J. Viskupič
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dičov a zložení si spacákov i ruksakov, sme sa
usadili v herni, kde
program začal slávnostným príhovorom pani
riaditeľky knižnice Lívie
Kolekovej, ktorá privítala vzácneho hosťa – pána župana Jozefa Viskupiča. Ten prišiel deti nielen pozdraviť, ale im aj
prečítať úvodnú rozprávku svetoznámeho rozZľava: V. Chorvatovičová, M. Varáčková, O. Kohútiková
právkara Hansa Christiana Andersena Škaredé káčatko. Od tvorby dánskeho spisovateľa sme sa postupne dostali k nášmu najznámejšiemu slovenskému zberateľovi rozprávok Pavlovi Dobšinskému. Jeho 190. výročie narodenia sme si pripomenuli
nielen tvorbou, ale aj sladkou tortou v tvare otvorenej knihy s obrázkom
Dobšinského dvanásťhlavého draka, ktorý zdobí slovenskú poštovú známku venovanú deťom. Dôležitej úlohy, rozkrojenia torty, sa ujal pán župan
a ušlo sa všetkým vyše päťdesiatim účastníkom, aj vzácnym hosťom. Medzi nich patril i dlhoročný zberateľ poštových známok, filatelista Ján Mička. Jeho zaujímavé rozprávanie nám priblížilo vznik prvej známky na svete, ale nezabudli sme spomenúť ani tvorbu našich tvorcov známok, nakoľko
naše známky patria medzi vysoko cenené a vo svete získavajú popredné
miesta. Od známok sme sa dostali aj k tvorbe našich regionálnych spisovateliek. Oľga Kohútiková zaujala hádankami našich najmenších a Miroslava
Varáčková oslovila svojou tvorbou teenagerov. Po rozlúčke s hosťami sme
sa občerstvili a pokračovali v programe tvorivou dielňou. Na počesť Pavla
Dobšinského sme vyrábali ruže, veď medzi jeho najznámejšie rozprávky
patrí predsa Trojruža. S príchodom polnoci sme sa s baterkami presunuli
do knižničnej záhrady, kde sme pod hviezdnou oblohou hľadali súťažné
otázky a potom sadili vyrobené ruže pod Andersenovník. Po polnočnej prechádzke a splnených úlohách sme najmladších uspali rozprávkou a staršie
deti sa rozdelili do skupiniek, kde si čítali alebo s inými nocľažníkmi vo
svete chatovali a vymieňali si svoje dojmy. Aj v tomto roku sa našlo zopár
nocľažníkov, ktorí vôbec nespali. Spoločne sme sa dočkali nového dňa, po4
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zobúdzali malých a pripravili sladké raňajky. A keď už boli deti naraňajkované, čakal nás posledný bod programu – odmeniť statočných
„anderseníkov a andersenky“. Každý dostal farbičky a diplom so svojim
menom a nápisom „Pod zázračný plášť Andersena sa skryl a odvahu nestratil...“
... a to už prichádzali rodičia pre svoje ratolesti... My, hoci nevyspatí, ale
zato šťastní knihovníci, sme knižnicu zatvorili a veríme, že o rok Noc s Andersenom opäť pripravíme. Túto správu spísali tí, čo s deťmi nocovali:
47 nocľažníkov + 4
knihovníci + pani riaditeľka knižnice Mgr. Lívia Koleková + PhDr.
Ľubica Malá z odboru
kultúry TTSK + 4 hostia - župan TTSK Mgr.
Jozef Viskupič, filatelista Mgr. Ján Mička,
spisovateľky Miroslava
Varáčková a Oľga Kohútiková.
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

J. Viskupič medzi deťmi
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Les ukrytý v knihe deň s lesným pedagógom
23. apríla 2018 dopoludnia
sme otvorili týždeň aktivít
v rámci celoslovenského projektu Les ukrytý v knihe.
Ako hosťa sme privítali lesného pedagóga Ing. Michala
Slávika, ktorý nám prišiel
o lese nielen porozprávať, ale
nás aj niečo nové naučiť. Mal
pre deti pripravené pracovné
listy, ktoré sme postupne zapĺňali správnymi odpoveďami. Hneď na úvod sme si vypočuli príbeh o Kremienkovi
a Chocholúšikovi - Ako otvárali studničku. Po prečítaní
Zľava: V. Chorvatovičová, M. Slávik
sme v prvej úlohe priraďovali
slovenské názvy k českým.
Druhá otázka nebola veľmi ťažká, veď takmer každý vie, že národným
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stromom Slovákov a Čechov je lipa. Tretia otázka bola veru najťažšia. Čakala nás matematika - rátali sme letokruhy a vek stromu. Spoločnými silami sme všetko zvládli! Deťom sa ušla i domáca úloha, nalepiť si na pracovný list semienko alebo list lipy. Vyše stovky zvedavých účastníkov kládlo
nášmu lesníkovi zvedavé otázky, ako napríklad: aké zvieratá stretol?, či je
poľovník?, čo majú robiť, keď stretnú medveďa? a podobne... Naše stretnutie sme ukončili v knižničnej záhrade s dobrovoľnou domácou úlohou, veď
8. ročník tohto projektu sa nesie v znamení zhotovenia lesného československého slovníka. Veríme, že aj vďaka tomuto podujatiu, z detí vyrastú
ochrancovia a milovníci prírody. Lesný pedagóg pán Slávik navštívil deti aj
v pobočke Prednádražie a Tulipán.
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

Mestečko pod
hebkým machom
Mesiac lesov sme deťom spríjemnili besedou so spisovateľkou
Svetlanou Majchrákovou, ktorá sa konala 24. apríla 2018.
Podujatie sme nazvali Mestečko pod hebkým machom, pretože tam žijú hlavní hrdinovia jej knižky
Zľava: S. Majchráková, V. Chorvatovičová
Škriatkovia a rytierske cnosti. Tie sme si spoločne vymenovali a vrátili sme sa vďaka nim
do histórie k rytierom. Autorka nám priniesla ukázať ozajstné historické
meče zo zbierky svojho otca a porozprávala nám, z čoho sa skladajú a každý si mohol vyskúšať, či sú naozaj ťažké... Samozrejme boli to meče výstavné, a preto nie ostré. Vďaka zbierke básní, ktorú spisovateľka pomenovala Lúčne veršovačky, sme sa z histórie presunuli na rozkvitnutú lúku.
A veru aj knižničná záhrada bola ako lúka... slnko, púpavy, tráva, vtáci,
i keď sa žiaci museli vrátiť do škôl k svojej práci. Bolo to príjemné jarné
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stretnutie, ktoré sme ukončili tradičnou autogramiádou.
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

Spevácka súťaž
25. apríla 2018 sa v hudobnom oddelení Knižnice Juraja Fándlyho
v Trnave rozozvučali
hlasy žiakov Spojenej
školy na Lomonosovovej ulici v Trnave. Tí,
ktorí radi spievajú
a majú talent, ale aj odvahu, sa zúčastnili speváckej súťaže. Ich spev
hodnotila trojčlenná
Zľava: A. Cavarová, I. Klukavý, A. Vozárová
porota: špeciálna pedagogička Alexandra Cavarová, knihovníčka hudobného oddelenia Alena Vozárová a verný návštevník hudobného oddelenia Igor Klukavý. Žiaci spievali ľudové, ale aj
moderné piesne, bolo cítiť, že vystúpenie bolo pre nich zábavou. Tretie
miesto a diplom získal Erik Kováč, ktorý zaspieval Zahrajte mi muzikanti,
druhé miesto bolo udelené Deniske Korčákovej za pieseň Pokoj v duši
od Jany Kirschner. Porota sa zhodla na prvom mieste a udelila ho Adrianke
Reptovej, ktorá s citom zaspievala pieseň Slniečko sa zobudilo. Úsilie a talent žiakov boli odmenené drobnými cenami a rozlúčili sa so slovami, že
o rok zase prídu.
Alena Vozárová
Knižnica JF v Trnave

Májový kvet
Májový kvet – Trnavský jarný kvetinový rínok i sprievodné podujatie našej
knižnice Maličkí a mamičky, sa uskutočnilo v dňoch 9. – 11. mája 2018.
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa opätovne zapojila do 9. ročníka celo8

Čaruška

mestského podujatia,
ktorým si celá Trnava
pripomína a slávi Deň
matiek. Prezentovali
sme sa v stánku, ktorý
sa nachádzal pri Trojičnom námestí. Počas
troch dní nás v ňom
navštívilo 301 účastníkov, medzi ktorých
patrili nielen mamičky, ale aj babičky, či
oteckovia a dedkovia.
Zľava: V. Chorvatovičová, D. Chorvatovičová, J. Bartek,
Viacerí návštevníci
V. Jedličková
prišli aj viackrát za sebou. Prečítať, popozerať, dozvedieť sa o aktivitách knižnice na najbližšie
obdobie. Okrem Trnavčanov prišli aj návštevníci z iných lokalít: napr. Bojnice, Biely Kostol, Brestovany...
Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

Celé Slovensko číta
deťom... aj v Trnave
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave sa opäť zapojila do celoslovenského projektu, ktorý sa
tento rok rozšíril aj za
hranice - do krajín Vyšehradskej štvorky.
4. – 8. júna 2018 nás
navštívilo päť hostí,
ktorých zanietene počúvalo 260 účastníkov.
Vzácny hosť, spisovateľ

Zľava: Ľ. Malá, J. Čápka, V. Chorvatovičová
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Ján Čápka, ktorý sa veľmi
rád hrá so slovami, pripravil
v utorok 5. júna 2018 deťom rôzne slovné hry a čítačky. Zoznámili sme sa
s jeho tvorbou, ktorú čítali
nielen prítomní dospelí.
V stredu 6. júna 2018 nás
hádankami i čítaním o zvieratkách potešila spisovateľka Oľga Kohútiková.
Vo štvrtok 7. júna 2018 sme
Zľava: V. Chorvatovičová, O. Kohútiková
v slnkom rozžiarenej záhrade privítali novinku Dedkove včielky od spisovateľky Gabriely Spustovej,
ktorú kvetmi lipy zo Smolenického zámku privítali naši malí čitatelia.
V piatok 8. júna 2018
sme privítali hneď
dve spisovateľky Danušu Dragulovú Faktorovú a jej dcéru
Xéniu Faktorovú, ktorá je autorkou dobrodružného sci-fi príbehu Kristián z Astrádie. Besedu detí
s touto mladou autorkou
podporil
z verejných zdrojov
Zľava: X. Faktorová, D. Dragulová - Faktorová,
Fond na podporu
V. Chorvatovičová
umenia. Okrem čítania sme spolu s deťmi privítali čerstvo natrhanou voňavou trávou zo záhradky, nový letný magazín Šťastnú cestu! Je vhodný pri cestovaní, ale aj
počas pobytu v prírode. Nájdeme v ňom vymaľovávanky, básničky, hádanky, dopravné značky i vystrihovačky. Všetci účastníci dostali časopisy Maxík, ktoré venovalo vydavateľstvo DAXE a záverečnou bodkou bola tradičná autogramiáda.
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A pre vás, milí čitatelia Čarušky, posielajú tieto pozdravy:
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Ohlasy malých účastníkov podujatia Celé Slovensko číta deťom
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Návšteva hodžováčikov
v hudobnom oddelení
Každoročne deti z našej materskej školy
na Hodžovej ulici v Trnave prichádzajú
do ,,hudobnej knižnice“, tak ju deti volajú, na zaujímavé hudobno-spevácke dopoludnie.
Nebolo tomu inak ani teraz, pani učiteľky
a deti z tried predškolákov prijali pozvanie na program s názvom Ľudské telo
a zdravie.
Skôr ako deti prišli do hudobného oddelenia, cestou ešte obdivovali historickú budovu knižnice a aj pamätnú tabuľu, z ktorej im pani učiteľky prečítali, že v tomto
A. Vozárová
dome žil a pracoval hudobný skladateľ
Mikuláš Schneider-Trnavský. V knižnici sa im predstavila pani knihovníčka
Alenka, ktorej pomáhala maňuška. Aj deti sa, samozrejme, maňuške predstavili. Usadili sa do polkruhu a v tichosti očakávali, čo si pre nich knihovníčka pripravila. Formou hier a piesní, čítania príbehov zo života detí, hodžováčikovia pomenúvali jednotlivé časti ľudského tela. Nezabudli pri rozprávaní ani na význam správnej životosprávy. Maňuška ich sprevádzala svojím príbehom. Spoločne si všetky deti s radosťou a uvoľnenosťou zaspievali,
zatancovali na známe i menej známe piesne. Najveselšie boli pri piesni
od Mira Jaroša, ktorý je ich speváckym idolom. Nechýbali ani piesne,
pri ktorých si aj zacvičili a veru aj trošku zadýchali... Vyskúšali si i hru
na detské hudobné nástroje, vytvorili aj hudobný sprievod ku klavíru,
na ktorom knihovníčka zahrala známe autorské i ľudové piesne. Samozrejme, klavír a gitara boli pre nich najviac zaujímavé.
Na záver sa ešte spolu všetci vyšantili pri piesni podľa ich výberu. Ďakujeme za zmysluplne strávené dopoludnie a už teraz sa tešíme na nové zaujímavé programy a pozvánky na netradičné stretnutia.
Hodžováčikovia z triedy Sovičiek a Včielok a ich pani učiteľky: Klaudika,
Miška, Danka a Milka.
Klaudia Moncmanová
MŠ Hodžova ul., Trnava
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Môj život s hudbou
V rámci cyklu Môj život s hudbou sa
v tomto polroku konali v hudobnom oddelení Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave dve stretnutia. Vo februári sme mali
možnosť privítať talentované klaviristky,
študentku bilingválnej triedy Gymnázia
Jána Hollého v Trnave Máriu Benovú
a študentku osemročného Gymnázia Angely Merici v Trnave Zuzanu Reiffersovú. Dievčatá zahrali žiakom 6. ročníka
Základnej školy na Spartakovskej ulici
v Trnave a klientom Denného stacionára
na Kalinčiakovej ulici v Trnave štvorručZľava: Z. Reiffersovú, M. Benová
ne klavírne skladby Antonína Dvořáka
Slovanský tanec As dur a Pavla Kršku
Allegretto. Každá z dievčat zahrala skladby od Rubinsteina Romancu a od
Griega Lyrickú pieseň. Za svoje bravúrne vystúpenie boli odmenené nadšeným potleskom.
Ďalšie stretnutie sa uskutočnilo v máji a žiakom 4. ročníka Základnej školy
Angely Merici v Trnave porozprával veľa zaujímavostí študent skladby
a dirigovania na Konzervatóriu v Bratislave, talentovaný hudobník Mgr.
Tomáš Köppl. Žiaci sa dozvedeli, že sa venuje aj filmovej hudbe, jazzu
a získal veľa medzinárodných ocenení. Vypočuli si skladby z tvorby J. S.
Bacha, F. Chopina, aj S. Prokofieva, ktoré zahral Tomáš na klavíri. Ako
správny pedagóg si priniesol so sebou názornú pomôcku - dirigentské paličky, aby si lepšie vedeli predstaviť náročnú prácu dirigenta. Deti mu mali
možnosť klásť otázky a dozvedeli sa aj to, že vo voľnom čase rád chodí
do lesa, bicykluje a pláva. Na záver prezradil, že na jeseň tohto roku vyjde
debutový album skupiny Impaco Trio, v ktorej hrá na klávesy. Už teraz sa
tešíme na relaxačnú hudbu z nového albumu.
Alena Vozárová
Knižnica JF v Trnave
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T. Köppl

Z TVORIVEJ DIELNE
JARNÝ SEN
Jarný kvietok tuší,
čo všetko má v duši.
Plno slnečných krás,
i hviezdičiek jas.

Včielky k nim už prilietajú,
sladký medík pripravujú.
Všetky sú už unavené,
zberajú sa domov k mame.

Slniečko nám svieti,
kochajú sa deti.
Kvietky v celej nádhere,
darujem ich Etele.

Potom všetci spinkajú,
iba trúdy strážia úľ.
Zobudia sa do rána,
počujú spev havrana.

Poniklec i sedmokrásky,
pripravené majú vlásky.
Púpava i zimozel,
pripravujú si svoj peľ.

Ema Boboňková 5. A
ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava
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JARNÉ PREBÚDZANIE

JARNÁ NÁLADA

Máme radi jar,
spieva si náš chotár.
Pred nami je kraj,
zelenkastý raj.

Jar už klope na vrátka,
čakajú nás zvieratká.
Vtáci hniezda stavajú,
o mláďatá sa starajú.

Ovečky sa pasú,
sliepočky sa trasú.
Húsatá si pochodujú,
káčatká sa trepotajú.

Kvietky pekne zavoňali,
i malé lienky zavolali.
Včielky, osy, poďte sem,
čaká vás tu pekný deň!

Keď pôjdeme von,
uvidíme strom.
Zelený a krásny,
listnatý a jasný.

V kalendári je už apríl,
vo vani už nie sú kapry.
Odsekneme z mladých vŕb,
namočíme tenký prút.

Osy nám už vyletujú,
včely kvety opeľujú.
Čmely, mušky bzučia,
do uška nám hučia.

Prúty pekne zapletieme,
korbáčik si zavinieme.
A vy baby pečte, varte,
na obed nám špenát dajte.

Kvietky pekne voňajú,
deti po nich behajú.
Vetrík pekne fúka,
sova v lese húka.

Kraslice pekne maľujeme,
a chlapcom ich darujeme.
Dievčatá sa prezliekajú,
z vody von vychádzajú.

Keď sa všetci najeme,
do lesa hneď zájdeme.
V lese krásne stromy sú,
čistý vzduch nám prinesú.

Chlapci sa im chichotajú,
ďalšie vedro nachystajú.
Majú čisté biele blúzky,
už sú zrazu mokré Zuzky.

Miriam Balážová 3. A
ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava

Nad'a Huščavová 3. A
ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava
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