
 

Čaruška  

 

Milí moji kamaráti, 

v škole sa nám čas už kráti. 

Smer – prázdniny! A nie spiatky! 

Všakže, milé kamarátky? 

  

Že je školy zatiaľ dosť?!  

Myslite už na radosť!  

Všetci, ktorí zvládnu vypnúť svoje sily,  

aby si aj s písomkami poradili,  

ako víťaz prídu do cieľovej roviny,  

odmenou im budú sladké letné prázdniny! 

O našich skvelých stretnutiach dávno preleteli správy svetom - mali sme 

„Dni detskej knihy“ aj  „Celé Slovensko číta deťom“. 

Kto veľa vie, sa  právom pýši.  

Vzácnu múdrosť našiel v knižnej ríši!  

A každý boj býva riadne ťažký.  

Do cieľa sa príde vždy len cez prekážky.  

Kto verí či neverí: najprv zvládnuť litery;  

nová úloha sa otvára – zdolať strany zo šlabikára;  

no a potom menšie, ba aj veľké knižky  

vyberať si z dolných políc, no aj z výšky. 

Podľa mňa je v knihe aj taká výhoda veľká,  

že vás nenahnevá ako pokazená telka.   

A ďalší benefit boja s knihou proti nude?  

Že akékoľvek počasie vždy s ňou dobré bude! 

Za slnka i v daždi zabaví sa každý! 

Milí kamaráti, čas sa ozaj kráti. 

Chcem vám zapriať preto 

PRENÁDHERNÉ LETO! 

 

Danuša Dragulová-Faktorová 
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Z NAŠICH PODUJATÍ 

 

Poštár slimák Oliver 
8. marec je známy tým, že celý 

svet oslavuje Medzinárodný deň 

žien. My sme v tento deň pripravili 

besedu so spisovateľom Ľubošom 

Bohunickým v rámci 20. ročníka 

Týždňa slovenských knižníc. Pod-

ujatia sa zúčastnilo rovných štyrid-

sať účastníkov vrátane mamičky 

spisovateľa, ktorá ho týmto milo 

prekvapila. Druháci a tretiaci sa 

počas podujatia dozvedeli nielen 

to, kto je Poštár slimák Oliver, ale 

aj ako túžil od malička stať sa po-

štárom. Zaujali ich aj Príhody stra-

šiaka Fešáka, ktorý hľadá cestu domov, tá však nie je vôbec jednodu-

chá, či sa mu to podarí, to neprezradíme, stačí sa začítať a dozviete sa. 

Pre vás, milí čitatelia, ktorí ste tam neboli, posiela svoj pozdrav.  

Veronika Chorvatovičová 

      Knižnica JF v Trnave 

Zľava: Veronika Chorvatovičová, Ľuboš Bohunický 
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Môj život s hudbou 

V piatok 8. marca 2019 sa z hudob-

ného  oddelenia  Knižnice  Juraja 

Fándlyho v Trnave ozývala skvelá 

muzika. Tretiakom a štvrtákom prišla 

zahrať na bicích nástrojoch víťazka 

súťaže Česko Slovensko má talent 

2018 Nikoleta Šurinová. Hneď úvod-

nou  skladbou „Wake Me up“ od 

Aviciho vo verzii 2Cellos ukázala 

svoje nadšenie, radosť a energiu, kto-

rú rozdáva pri hraní. Porozprávala          

o  svojich    začiatkoch a veľkej ra-

dosti z hry na bicie. Veľkým zážit-

kom pre ňu bolo prijatie do najväčšej 

bubeníckej skupiny sveta 

Rockin’1000 a minulý rok v lete si s 300 bubeníkmi z celého sveta zahrala 

18 skladieb na dvojhodinovom koncerte vo Florencii. Dvanásťročná bube-

níčka má do budúcnosti veľa plánov a žiakom  zaželala, aby  ich hra  na  

hudobnom nástroji bavila tak, ako ju,  a  aby  hrali  s láskou. Na svojom 

YouTube kanáli „Nikoleta Drummer“ svojim fanúšikom odovzdáva ra-

dosť, ktorú cíti pri hraní na bicie.  

Nikoleta Šurinová 

Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 
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Ceruzko a Farbička 
Počas Týždňa slovenských knižníc nechýbal v knižnici ani program pre 

tých najmenších čitateľov. Interaktívne vystúpenie kreatívnej dvojice,  

Ceruzko a Farbička, ktoré sa konalo 6. marca 2019, prinieslo deťom 

veľa zábavy, hier a smiechu formou muzikoterapie.  

Zuzana Mlatecová 

Knižnica JF v Trnave 
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Rozprávky zo šípového kra 
18. marca 2019 nás navštívil  jubilujúci   spisovateľ  z Bratislavy 

Daniel Pastirčák. Rozprávky zo šípového kra  bol názov  besedy, 

ktorej sa  zúčastnili  deti z Trnavy a  blízkeho okolia.  Autor nám 

porozprával nielen o 

svojich spisovateľských 

začiatkoch, ale aj o tom, 

čo práve pripravuje. 

Prezradil nám aj o svo-

jej dcérke, ktorá vy 

myslela Čintet, čo je aj 

názov jednej z jeho 

kníh. Okrem písania sa 

venuje aj výtvarnému 

umeniu a tiež tvorbe pre 

divadlo.  

Záver patril zvedavým otázkam detí, ktoré pán spisovateľ s radosťou 

odpovedal. Podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu umenia. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

Zľava: Veronika Chorvatovičová,  

Daniel Pastirčák 

Daniel Pastirčák 
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Noc s Andersenom 

Aj v tomto  roku  

sme sa zapojili do 

medzinárodného  

projektu. Podujatia 

Noc  s  Andersenom 

sa zúčastnilo 48 detí. 

V  podvečer  29. 

marca 2019 sa začali 

schádzať  so  svojimi 

spacákmi a všakova-

kými dobrotami.  

Čakal  nás bohatý 

program, v ktorom 

nechýbalo čítanie, výroba záložiek a kvietkov, súťaženie a polnočná 

skúška odvahy v knižničnej záhrade. Vo  večerných  hodinách nás 

navštívilo Divadlo SpozaVoza, ktoré nás bližšie zoznámilo s vynález-

com Nikolom Teslom. Nezabudli sme sa ani posilniť chutnou  pizzou 

a osladiť si  nocovačku  sladkou  tortou  v  tvare knihy,   ktorá sa ušla 

a tiež chutila všetkým. Objavili sme aj nové spevácke talenty a pred-

stavte si, stihol k nám prísť aj sám pán Hans Christian Andersen, hoci 

mal toho v túto čarovnú noc toho naozaj veľa. Rozpovedal nám nielen 

o svojom detstve, ale  aj  o  písaní  rozprávok.  Samozrejme sme aj 

hádankovali a bavili sme sa až do samého rána. So svitaním si deti 

však už začali uvedomovať, že aj táto nocovačka má svoj koniec a o 

chvíľu prídu po nich rodičia. Začalo balenie a pred odchodom ešte 

spoločné raňajkovanie. A vraj sa už tešia na budúci rok. Chcete sa 

pridať aj vy? Nezabudnite sledovať, kedy spustíme prihlasovanie. 

Veronika Chorvatovičová 

      Knižnica JF v Trnave 

V strede: herec Tomáš Mosný ako Andersen 
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Župan TTSK Jozef 

Viskupič číta  

deťom z knižky  

Malý spáč 

Divadlo SpozaVoza 

Sladká odmena nesmela chýbať 

Zľava: Veronika Chorvatovičová,  

Jozef Viskupič, Lívia Koleková, Peter Kadlic 

Tvorivé dielne 
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Dni detskej knihy - 9. – 11. apríla 2019 

Festival  kníh  pre  deti         

a mládež sa každoročne us-

kutočňuje v inom meste Slo-

venska. Táto tradícia je spo-

jená s oslavami Medzinárod-

ného  dňa   detskej  knihy. 

36. ročník tohto celosloven-

ského podujatia organizovala 

Knižnica JF v Trnave v spo-

lupráci s Divadlom  Jána 

Palárika, Západoslovenským múzeom, Trnavskou univerzitou a ZŠ v 

Trnave a blízkom okolí. Gestorom podujatia bola BIBIANA a Slovenská 

sekcia IBBY. Všetko to začalo 9. apríla 2019 slávnostným otvorením 

celého podujatia v Divadle Jána Palárika, ktoré pre pozvaných hostí a pre 

deti uviedlo divadelné predstavenie Malý princ. Ten sa všetkým prítom-

ným z javiska aj prihovoril: 

Milé deti, učiteľky i vy hostia naši vzácni a milí, 

opäť po roku tu máme Dni detskej knihy! 

Víta vás Trnava – starobylé mesto, 

v ktorom rozprávky a príbehy majú svoje stále miesto. 

Či ste z Nitry, Bystrice či Bratislavy, 

nech sa vám vo vašej práci darí! 

Čakajú nás besedy a stretnutia milé, 

užime si spoločne tieto krásne chvíle.  

Aj sám Malý princ o chvíľu zavíta k nám, 

posolstvo pre malých i veľkých prinesie i vám!  

Skôr ako mu miesto pripravíme,  

vzácnych hostí vám predstavíme... 

Deti tak mali možnosť vidieť všetkých hostí pospolu, nakoľko boli pred-

stavení počas slávnostného otvorenia. Popoludní sa uskutočnili prvé dve 

besedy a hneď po nich aj prehliadka mesta pre všetkých hostí, ktorých 

zaujali nielen naše pamiatky, sprievodca v dobovom oblečení, ale i  krás-

na výsadba mesta. Večerný program spríjemnil koncert trnavskej hudob-

nej skupiny Gemini – Irish Music.Pre detských čitateľov a priaznivcov 

detskej literatúry bol pripravený program, v rámci ktorého sa konali  

Publikum v Divadle Jána Palárika 
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mnohé stretnutia so spisovateľmi a lustrátormi,  akými boli:  Hana 

Košková,   Petra Nagyová-Džerengová,  Ľubica  Kepštová,  Margit 

Garajszki,   Marta Hlušíková,   Toňa Revajová,   Kristína  Baluchová, 

Simona  Čechová,    Roman Brat,    Miroslav    Regitko,    Martin   

Kellenberger, Juraj Martiška, Branislav Jobus, Danuša Dragulová-

Faktorová,  Xénia   Faktorová,   Svetlana   Majchráková,   Andrea  

Gregušová, Miroslava Varáčková, Zuzana Kubašáková,  Stanislav  

Repaský, Peter Bolaček, Marja Holecyová, Danica Pauličková, Mária 

Vrkoslavová, Gabriela Spustová, Beáta Kuracinová Vargová a Oksana 

Lukomska. Hlavným cieľom podujatia bolo motivovať deti  k  čítaniu 

a k pravidelnej návšteve knižnice  a  umožniť  im  osobne  sa  stretnúť 

s tvorcami kníh. Besedy, ktorých bolo 30, sa konali na rôznych mies-

tach – v knižnici, jej pobočkách,  v ZŠ  na Atómovej ulici,  Námestí 

SUT,  Lomonosovovej ulici, v ZŠ Suchá nad Parnou, Zeleneč, Špačin-

ce a tiež v Západoslovenskom múzeu. Na týchto besedách sa zúčastni-

lo spolu vyše tisíc detí. V stredu, 10. apríla 2019 sa hostia rozišli do 

okolia šíriť pútavé príbehy a krásne ilustrácie. Z úst účastníkov sme sa 

dozvedeli, že stretnutia boli milé, vtipné, plné zvedavých otázok, na 

ktoré všetci hostia ochotne odpovedali. Popoludnie sme hosťom sprí-

jemnili vtipným programom pod názvom Aprílové čítanie, ktoré si pri-

pravilo Fórum humoristov. Nechýbala hudba, spev, vtipy a  kus našej 

„rýdzej trnafčiny.“ Posledný deň 11. apríla 2019 nám ubehol ako voda. 

Stretnutia s deťmi pokračovali na viacerých miestach. Sme vďační za 

všetkých hostí, ktorí prijali naše pozvanie a pricestovali. Teší nás, že z 

besied a spoločných stretnutí máme množstvo fotografií, ktoré nám 

budú pripomínať tieto prekrásne prežité chvíle. Pre širokú verejnosť 

bola v hlavnej budove  do konca apríla sprístupnená výstava ILUS-

TRÁTORI OCENENÍ NA BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ 2017. Podujatie z 

verejných zdrojov podporil FPU, hlavný partner projektu. Finanč-

ne ho podporil aj TTSK, zriaďovateľ knižnice a SAK. 
          Emília Dolníková, Veronika Chorvatovičová 

          Knižnica JF v Trnave 
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Dni detskej knihy 
Tento školský  rok  sa  žiaci ZŠ 

s MŠ Suchá nad Parnou v spolu-

práci   s  Knižnicou   Juraja  

Fándlyho v Trnave stali súčas-

ťou 36. ročníka celoslovenského 

podujatia Dni detskej knihy 

2019. 

Našu školu dňa 10. aprí-

la 2019 navštívili  obľúbení  

autori detských kníh, ktorí za 

svoju tvorbu získali množstvo 

ocenení. Hlavným cieľom tohto 

podujatia bolo motivovať deti k 

čítaniu, umožniť im osobne sa 

stretnúť  s  tvorcami  kníh  a 

dozvedieť sa zaujímavé infor-

mácie nielen z procesu tvorby 

literárnych diel, ale aj z osobného života spisovateľov a ilustrátorov. 

Besedy s tvorcami kníh pre deti  viedla  Jana Brliťová z Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave.  

Žiaci 3. – 5. ročníka sa stretli s ilustrátorom detských kníh 

Miroslavom Regitkom a so spisovateľom, publicistom a prekladate-

ľom Romanom Bratom, ktorému španielsky kráľ Juan Carlos I. udelil 

Kríž Oficiéra Rádu za občianske zásluhy za šírenie hispánskej kultú-

ry. Žiaci 6. A a 6. B triedy zahrali v úvode besedy krátke divadielko 

inšpirované knihou Romana Brata Divadielka z klobúka.  Spisovate-

ľa divadielkom žiaci nielen prekvapili, ale aj príjemne potešili. Počas 

besedy so spisovateľom sa žiaci dozvedeli, ako vzniká knižka, koľko 

trvá jej napísanie, ako sa tvoria ilustrácie do kníh, odkiaľ čerpajú au-

tori inšpiráciu a pod. Roman Brat sa so žiakmi aj zahral – ukázal im 

trik s padajúcou ceruzkou. Miroslav Regitko názorne predviedol, ako 

vyzerá jeho práca – na flipchart nakreslil ilustráciu k rozprávke Dlhý, 

Široký a Bystrozraký a žiakom porozprával o tom, ako vznikajú ilus-

trácie. 

Zľava: Miroslav Regitko, Jana Brliťová 
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V závere besedy mali žiaci možnosť spý-

tať sa  na  to, čo ich zaujíma. Za pozor-

nosť a interaktivitu počas besedy boli 

žiaci   odmenení  drobnými   darčekmi   

a obrázkom s karikatúrou a podpisom 

spisovateľa. Roman Brat zároveň veno-

val škole výtlačky časopisu Slniečko pre 

všetkých žiakov prvého stupňa. Z besedy 

žiaci odchádzali nadšení, usmiati a moti-

vovaní k čítaniu.  

Pre žiakov 6. – 9. ročníka bola priprave-

ná beseda s Miroslavou Varáčkovou – 

autorkou kníh žánru young adult, ktorá 

sa vo svojej tvorbe  zameriava  na  život  

tínedžerov a problémy, ktorým musia 

mladí ľudia čeliť. Autorka  porozprávala  

žiakom o  svojich spisovateľských za-

čiatkoch, povzbudzovala žiakov,  aby  sa 

nevzdávali – ani  ona  sa nevzdala, keď 

sa jej trikrát pokazil počítač pri písaní jej prvej knihy. Zároveň motivo-

vala žiakov, aby sa sústredili na to, v čom sú dobrí, výnimoční, a aby si 

išli za svojím snom, lebo každý z nás je výnimočný v niečom inom.        

Žiaci 7. a 9. ročníka si pre spisovateľku pripravili darčeky – 

venovali jej svoje kresby a básne. Taktiež si pripravili výstavku svojich 

prác – ich predstavy literárnych hrdinov z autorkiných kníh a  ilustrácie 

obálok  jej  kníh. Spisovateľka mala nielen z darčekov, ale aj zo záuj-

mu  žiakov  veľkú radosť. V závere besedy sa žiaci mohli s obľúbenou 

autorkou odfotiť.  

Žiakom sa stretnutie s autorkou veľmi páčilo a mnohých jej rozpráva-

nie natoľko zaujalo, že si chcú prečítať niektoré z jej kníh. 
 

 
Zuzana Lukačovičová, ZŠ s MŠ Suchá nad  

Parnou 

Foto: archív ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou 

 Miroslava Varáčková 
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Les ukrytý v knihe 

Už sa stalo tradíciou, že si v mesiaci 

lesov pozývame nášho obľúbeného les-

ného  pedagóga Michala Slávika. Aj 

tento rok nás poctil svojou návštevou 

a uskutočnili sme s ním deväť podujatí. 

V tomto roku si pre nás pripravil rozprá-

vanie o zvieratkách z lesa, ich 

mláďatkách a priniesol so sebou na 

ukážku zhody, ktoré sa mu podarilo 

nájsť počas potuliek našim Slovenskom. 

Prišiel ho podporiť aj jeho malý synček. 

Práve tento malý synček s tatinom – 

lesníkom vyrobil aj búdku pre vtáčikov, 

ktorú sme mali možnosť tiež vidieť.  

Záver podujatí patril každoročným pracovným listom, ktoré overujú naše 

vedomosti alebo nás naučia niečo nové. A nechýbala ani domáca úloha – 

vyrobiť lesný kalendár. A veru sa naši čitatelia činili a opäť sa zaradili 

medzi výhercov. Tešíme sa a srdečne blahoželáme!!!  

Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

Zľava: Veronika Chorvatovičová, Michal Slávik 

Michal Slávik 
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Duo Ukitas 

Ďalšie stretnutie v rámci cyklu  

Môj život s hudbou sa konalo v 

hudobnom oddelení Knižnice 

Juraja   Fándlyho   v    Trnave  

3. mája, kedy nás  navštívili 

mladé, usmiate, pozitívne 

naladené speváčky dua Ukitas, 

ktoré hrajú na ukulele. Na úvod 

porozprávali o vzniku názvu 

Ukitas, ktorý je odvodený od 

slova  bonitas  (krásny, pekný)  

a začiatok písmena ukulele.  

Nikola Benedikovičová a  

Terézia Gregušová sa v marci 

2018 zúčastnili Európskeho dňa 

v Káhire, kde reprezentovali 

Slovensko svojim spevom, ale aj oblečením, ktoré zdobili ľuďové 

výšivky. Žiaci sa dozvedeli veľa informácií o netradičnom hudobnom 

nástroji ukulele a vypočuli si 5 piesní v podaní speváčok. Na záver 

pridali pieseň na želanie   “Somewhere over the rainbow”. 

Môj život s hudbou  - duo Ukitas 

Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 
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Stretnutie s paleontológom  

V prvom polroku sa uskutoč-

nili   dva   prednáškové   dni  

s  vedeckým  publicistom 

Dušanom Valentom. Prečítaj-

te si postreh jednej z vás, 

ktorá  sa  tohto  podujatia 

zúčastnila. Ak vás jej zážitok 

osloví, môžete sa po prázdni-

nách takejto prednášky zúčas-

tniť aj vy. Podujatia z verej-

ných zdrojov podporil Fond 

na podporu umenia. 

 

Ahoj! Moje meno je Stela a prežila som úžasný zážitok. V knižnici bol veľmi 

milý pán a milá pani. Premietali nám témy na plátne.  Bol to  paleontológ 

Dušan Valent. Rozprávali sme sa o Egypte, upíroch, pyramídach a tak ďalej. 

Ujo občas žartoval a bol vtipný. Raz nastalo ticho a tak povedal: „Pyramídy 

boli v tvare kruhu. Robím si srandu. To len, aby tu nebolo ticho.“ Začali sme 

sa smiať. Dozvedela som sa veľa nových vecí. Napríklad, že človek po smrti 

zbledne, scvrkáva  sa  mu tvár a  tak to vyzerá, že má väčšie zuby. Takže 

vyzerá ako upír. Bol to super deň a super chvíľa so 

super človekom.  

 

     Stela Hanzelová,  

ZŠ s MŠ Maxima Gorkého 

Dušan Valent 
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Celé Slovensko číta deťom  
V dňoch 3. – 7. júna 2019 sa aj u nás 

v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave 

čítalo rovnako  ako  vo  všetkých   kú-

toch  Slovenska o niečo viac ako inoke-

dy. Pre čitateľov sme pripravili sedem 

podujatí, ktorých hosťami boli Ján Čáp-

ka, Oľga Kohútiková-Štefaničková,  

Oksana   Lukomska, Danuša Dragulová 

-Faktorová, Gabriela Spustová-

Izakovičová a  Svetlana  Majchráková. 

V stredu 5. júna 2019 sme s narodenino-

vou oslávenkyňou Danušou Dragulovou 

- Faktorovou privítali v knižničnej zá-

hrade nový magazín na prázdniny Prečo 

myšky pištia z výšky z vydavateľstva 

DAXE. Deti mu vyslovili želania a posypali ho zelenou vegetou, lebo cez 

prázdniny a dovolenky samozrejme „vegetíme podľa ľubovôle“.  Čítali 

hostia, tety knihovníčky, pani učiteľky aj deti samotné. Čítali sme 

v slovenskom, ukrajinskom jazyku, ba dokonca v Braillovom písme. Našiel 

sa priestor aj na otázky a odpovede. Podujatia sme ukončili autogramiádou, 

počas ktorej každé dieťa dostalo záložku s podpisom hosťa. Za záložky 

ďakujeme občianskemu združeniu Celé Slovensko číta deťom. Ušlo  sa 

všetkým a bolo nás veru neúrekom 301 účastníkov.  

Gabriela Spustová-Izakovičová 

Zľava: Ján Čápka, Helena Horváthová,  Zľava: Július Bartek, Svetlana Majchráková 

Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 
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Z TVORIVEJ DIELNE 

Môj priateľ pavúk 

Veľa ľudí odpudzuje už len pomyslenie na pavúkov, lebo sú strašidelné a 

škaredé. Pre mňa však nie sú ani zďaleka hrôzostrašné. Mne pavúky vôbec 

nevadia.  

Raz, keď sme išli s rodičmi na výlet do lesa, videli sme na kríkoch  veľa 

pavučín. Ten les bol krásny. V ňom bolo pavúkov neúrekom, lebo pavučiny 

viseli, kam sme sa pozreli.  

Pavúkovi vzniká hodváb v snovacích žľazách, ktoré má uložené na konci 

bruška. Pavučiny vyťahuje posledným párom nožičiek. Pavúčie vlákno je 

veľmi jemné a pružné, ale pevné. Začal som si predstavovať, čo by sa stalo, 

ak sa do týchto sietí zamotám. Ako by som si to privolal. Asi som vyrušil 

pavúka, ktorý čakal na svoju korisť. Pomaly sa začal ku mne približovať. 

Bol veľký a čierny. Chcel som si ho bližšie prezrieť. Telo mal zložené z 

hlavohrude, bruška a štyroch párov chlpatých končatín. Sledoval ma svojimi 

očami. Pomyslel som si: „Keby si len vedel rozprávať.“ Ani neviem, čo sa 

stalo, ale pavúk mi zrazu povedal: „Roztrhol si mi pavučinu, mladý! Vieš 

koľko mi to dá práce, než  utkám zasa novú?“ Zahanbene  som  sa  osprave-

dlnil a spýtal sa ho: „A kto je pre teba vhodná korisť? A čo ti najviac chutí?“ 

Odpovedal mi rýchlo: „Som dravec. Živím sa muchami, komármi, teda 

všelijakými návštevníkmi lesa.“ Ešte raz som sa mu ospravedlnil a musel 

som odísť. Pavúk chcel ísť so mnou. Tak som si ho vzal. Doma som mu 

poukazoval všetky naše izby. „Je tu strašne dusno, nemáš tu dobrý vzduch!“ 

spýtavo sa na mňa pozrel pavúk. Otvoril som balkón a pavúka vložil do iz-

bového črepníka medzi kvety. Tomáš, ako som si svojho nového kamaráta 

nazval, sa veľmi potešil. Na hodvábnej šnúrke sa spustil o poschodie nižšie. 

A už bol aj v záhrade. Tam si utkal krásnu veľkú pavučinu a ostal čakať. 

Bola tam malá muška. „Pavúčik, nezjedz ma,“ prosila malá, čierna muška.  

„Neboj sa, nezjem ťa. Aj keď... by som mal.“  

A bolo po parádnej večeri. Pavúčikovi Tomášovi sa tak veľmi za-

páčilo v našej záhrade, že v nej zostal bývať. Tkal si svoje siete znova a zno-

va, lovil si mušky aj iný hmyz a bol veľmi, veľmi spokojný.  

 

 

 

Samuel Polák, 4. A ZŠ s MŠ  

K. Mahra  
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                           Jarný svit slniečka 
  
                                       Slniečko už teraz tuší,     

                                Čo všetko má v svojej duši.   

       Plno slnečných krás,    

        i hviezdičiek jas.    

 

       Slniečko nám svieti zhora,   

       kochajú sa deti z dvora.    

       Kvietky v celej nádhere,   

       kvitnú nám aj na dvore.     

 

       Fialka i sedmokrásky,     

       pripravené majú vlásky.    

       Púpava i zimozel,    

       pripravujú si svoj peľ.    

 

       Včielky so slniečkom vyletujú, 

       sladký medík si pripravujú. 

       Všetky sú už večer unavené, 

       so západom letia domov k mame. 

 

       Medík ľuďom dodávajú, 

       čajík s obľubou popíjajú. 

       Teplé lúče slnka, 

       nalejú do hrnka.  

 

       Večer všetci spinkajú,      

       ráno na slniečko čakajú.        

       Zobudia sa do nového ránka,  

       so svitom lúčov a jasu slnka.  
 
 

Z TVORIVEJ DIELNE 

Ema Boboňková 

Gymnázium J. Jollého, Trnava 
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