Čaruška

ČARUŠKINA RODINA
Ak si ešte spomínate, kamaráti, prvé tohoročné číslo Čarušky zaplnili príspevky, ktoré som pre ňu ako krstný otec od jej narodenia
napísal. Bolo to pre mňa prekvapenie, ktoré ma pri ţivotnom jubileu potešilo, a svojmu krstniatku srdečne ďakujem. Slová „krstný
otec, narodenie, ţivotné jubileum, krstniatko“ zdôrazňujem, lebo mi
v predvianočnom čase akosi samovoľne rezonujú v srdci a vychádzajú z úst. Spomínam, hodnotím...
Vzácnej pozornosti som sa dočkal vďaka tomu, ţe patrím do širokej Čaruškinej rodiny, ktorú tvoria vášniví mladí čitatelia, nadšené
knihovníčky – mosty medzi kniţkami a deťmi, múdri rodičia, čo deťom kupujú kniţky, obetaví učitelia a učiteľky, čo učia deti čítať
a prebúdzajú v nich lásku ku kniţkám, ďalší skúsení i mladí, nádejní
spisovatelia, ilustrátori, vydavatelia detských kniţiek... Navzájom
sme všelijako pospájaní, poprepletaní ako chutný koláč-spletenec
vianočka, symbol najkrajších ľudských sviatkov - Vianoc. Ďakujem
malým čitateľom, ţe vymysleli Čarušku a ţe jej dali také výstiţné
meno. Stala sa súčasťou môjho ţivota. Verím, ţe aj vášho, kamaráti.
Ţelám vám, aby ste počas Vianoc a v novom roku preţívali rovnako ako ja šťastný pocit spolupatričnosti v Čaruškinej rodine, kde
na vás stále niekto myslí, ţičí vám a má vás rád.
Váš
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NAVŠTÍVILI NÁS
25. januára 2010 dopoludnia
navštívil oddelenie pre deti
Kniţnice Juraja Fándlyho v
Trnave ilustrátor, akademický
maliar Miroslav Cipár z Bratislavy. V herni oddelenia ho uţ
netrpezlivo čakalo 80 zvedavých účastníkov. Hneď na úvod
ho prekvapili pesničkou, ktorou
mu zablahoţelali k jeho 75.
narodeninám, ktoré pred niekoľkými dňami oslávil. Po speve sa k blahoţelaniu pripojila i riaditeľka kniţnice Mgr. Lívia Koleková.
Následne sa rozvinula veľmi ţivá beseda. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavého zo ţivota ilustrátora. Deti s otvorenými ústami počúvali rozprávanie
Miroslava Cipára o vojne, ktorú zaţil, keď mal 10 rokov. Moţno práve vtedy si uvedomili, ako je dobre, ţe ony ţijú v mieri. Jubilujúci ilustrátor nám
ochotne podľa poţiadaviek detí nakreslil niekoľko kresieb – napr. kocúra
v smokingu, svojho psíka Lindu, veveričku, myšku. Do besedy sa aktívne
zapojil aj filatelista Mgr. Ján Mička, ktorý sa dlhé roky venuje mladým filatelistom. Priniesol nám ukázať známky, ktoré vytvoril Miroslav Cipár a
deťom vysvetlil pojem – filatelia, ale aj to, ako sa môţu stať mladými filatelistami. Stretnutie detí s Miroslavom Cipárom, ktoré sa uskutočnilo v
cykle podujatí Kniha a ešte trochu viac bolo zavŕšené autogramiádou. Deti
dostali záloţky s podpisom ilustrátora, ale i pohľadnice s jeho
ilustráciou. Spomienkou na toto
milé slávnostné „besedovanie“
je i podpis nielen pre všetkých
návštevníkov oddelenia pre deti
i do Galérie radosti, ale i pre vás
- čitateľov časopisu Čaruška:
- red. -
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23. marca 2010 sa otvorili brány kniţnice nielen pre zábudlivcov..., ale aj pre všetkých, ktorí
s knihou oddychujú, ktorých
kniha povzbudzuje, ktorým kniha pomáha.
Týţdeň slovenských kniţníc
sme v oddelení pre deti Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave
začali prezentáciou novej knihy
spisovateľa Ondreja Nagaja,
ktorý pricestoval z Turčianskych Teplíc. Začiatok podujatia patril gratuláciám k vzácnemu jubileu pána spisovateľa. Najskôr zaznelo spevavé blahoţelanie detí a potom nasledovalo blahoţelanie od pani riaditeľky. Rodák z Ratkovského Bystrého deťom porozprával o vzniku svojich kníh, ochotne a rád zarecitoval svoje veršíky a pridal i niekoľko hádaniek, ktoré deti hravo uhádli. Záver stretnutia
patril uţ tradične autogramiáde, počas ktorej deti dostali záloţky s podpisom autora. Písomný pozdrav poteší tých, ktorí zalistujú v kronike oddelenia pre deti, ale i vás:

- red. -

3

Čaruška

24. máj 2010 bol pre
mnohých naozaj veľmi
príjemným slávnostným
dňo m. D o kniţ ni ce
pr i c e s t o va l j ub i l uj ú c i
spisovateľ a krstný otec
nášho časopisu Čaruška, Ján
Navrátil. V herni uţ na neho
netrpezlivo čakalo 68
zvedavých účastníkov. Malí
prváci, ale aj ich o niečo
starší kamaráti, sa započúvali do rozprávania spisovateľa Jána Navrátila.
Veľmi ich zaujali jeho spomienky na detstvo, ktoré bolo iné, preţité s mamou
a otcom na lodi. Spomínal, ako sa na lodi učil chodiť a ako sa medzi svojich
rovesníkov dostal, aţ keď začal chodiť do školy. O svojich záţitkoch rozpráva
aj v knihe Lampáš malého plavčíka. Za viacero jeho kníh získal mnoţstvo
ocenení nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.
Ján Navrátil nám ochotne a s radosťou vyţreboval troch výhercov písomnej
súťaţe venovanej
jeho jubileu.
Deti ho počas
besedy potešili svojím spevom, recitáciou, ale i svojimi
vlastnými výtvormi.
Pre tých, ktorý nemali moţnosť stretnúť sa s ním osobne,
posiela aspoň pozdrav do časopisu
Čaruška:

- red. -

4

Čaruška

18. októbra 2010 dopoludnia bola
v Kniţnici Juraja Fándlyho neslýchaná slávnosť. Do Trnavy opäť zavítali
spisovateľ Ľubomír Feldek a akademický maliar, grafik, sochár a ilustrátor Miroslav Cipár. Spoločne sme
oslávili ich „zlatú svadbu“. Zlatú
svadbu spolupráce i priateľstva. Prezentáciu knihy oţivili deti z materskej
škôlky brušným tancom, ktorým pripomenuli Miroslavovi Cipárovi jeho
dlhodobý pracovný pobyt v Indii. Recitáciou z tvorby Ľubomíra Feldeka
nás potešili ţiačky zo základnej školy
v Zavare. Samotná prezentácia k nám
priviedla i sudičky z rozprávky. Po
jednej prichádzali k obom autorom
drţiacim svoje dielo a originálnymi
svadobnými lupienkami privítali
knihu s názvom Zlatá svadba vo
svete kníh. Svoje novinárske skúsenosti získali i dievčatá z redakčnej rady školského časopisu ESO.
Hostí za ich rozhovor do časopisu
obdarovala Zuzka Antalová typickou trnavskou pesničkou.
Miroslav Cipár v tento deň podaroval Kniţnici Juraja Fándlyho
exlibris, ktorý slávnostne prevzala
riaditeľka kniţnice Mgr. Lívia Koleková. Ľubomír Feldek nás potešil
nielen svojimi veršami, ale i recitáciou a spomienkami na Trnavskú
skupinu. Záver patril tradičnej autogramiáde:
- red. -
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V novembri zavítal
medzi detských čitateľov na pobočke Vodáreň známy trnavský
filatelista, predseda
Komisie mládeţe
Zväzu slovenských
filatelistov Mgr. Ján
Mička. Je spoluautorom novej publikácie
„Ako začať zbierať
známky“. Spolu s ním
nás navštívili zástupcovia z Poštovej filatelistickej sluţby Veronika Kopečná a Martin Vančo. Porozprávali deťom
o moţnosti, ako sa stať filatelistom, čo sa v novej publikácii nachádza a troch šikovných obdarovali uţ spomenutou novinkou. Nespočetné mnoţstvo otázok nás
presvedčilo, ţe filatelia má nových pokračovateľov. Ak sa chcete medzi nich zaradiť, stačí sa informovať u nás v oddelení pre deti.
V. Chorvatovičová

***
ROZPRÁVKOVO - JARNÉ KVETY, POTEŠME SA S NIMI, DETI!
ALEBO OPÄŤ JEDNA DOBRODRUŢNÁ NOC V KNIŢNICI!
Oddelenie pre deti v Kniţnici Juraja Fándlyho v Trnave aj tento rok privítalo niekoľko odváţnych malých a mladých čitateľov. 37 bystrých anderseníkov, k tomu jedna šikovná 16- ročná asistentka, ktorá vyrastala aj v oddelení pre deti, no a samozrejme 5
knihovníčok dohliadajúcich na hladký, pestrý a ničím nerušený pobyt nocľaţníkov.
Skôr ako hodiny na veţi odbili 18. hodinu, v herni oddelenia pre deti to poriadne
vrelo. Rodičia odprevádzajúci svoje ratolesti, posledné pokyny, rozlúčka a pred všetkými
dobrodruţstvo s Andersenom.
Všetko sa to začalo otváraním rozprávkovej brány. Účastníkov privítala pani riaditeľka kniţnice Mgr. Lívia Koleková. Hneď na úvod deti svojou návštevou poctil známy
spisovateľ, prekladateľ, vydavateľ "andersenológ" Milan Richter. Deťom veľmi zaujímavo porozprával o ţivote a tvorbe Hansa Christiana Andersena. On sám uţ do slovenčiny
preloţil asi 66 jeho rozprávok. Deti sa ţivo zapájali do besedy a na záver sa najšikovnejšiemu ušla i novučká kniha o Andersenovi Rozprávkarov bazár.
Predstavila sa nám i spisovateľka a redaktorka Eva Kopúnková, rodáčka z Trnavy,
ktorá deťom prečítala večerníček, po ktorom nemusel ísť nikto spať.

6

Čaruška
Po úvodnej časti s našimi hosťami, dostali priestor deti. Chlapci aj dievčatá, 6-roční
aj 14-roční, Trnavčania aj „mimoTrnavčania“. Dobrú partiu nám pomohla vytvoriť zoznamovačka Kto som, kto si, kto sme? Zapamätať si toľko nových kamarátov nie je aţ
také jednoduché, na pomoc však prišli kvety - papierové menovky, ktoré deti nosili počas
celého programu. Prestávka v podobe teplého čajíka a všakovakých dobrôt, ktoré deťom
pripravili obetaví rodičia, nové priateľstvá medzi deťmi utuţila. Deti pobehovali a všetkých okolo seba ponúkali, s radosťou sa delili a my sme ich s rovnakou radosťou pozorovali. Posilnení sme sa pustili do kvetnej dielne, ktorej predchádzalo čítanie rozprávky od
H. Ch. Andersena Iduškine kvety. Šikovné rúčky našich detí pod odborným dohľadom
ilustrátorky Oksany Lukomskej, pochádzajúcej z Ukrajiny, premenili materiál na najúţasnejšie balónové pestré kvety, ktoré ešte i dnes zdobia kniţničnú záhradu. Za brechotu
stráţcu kniţnice psíka Ţolíka a s prepotrebnou baterkou v ruke ich tam umiestnili deti
počas nočnej skúšky odvahy. Náš strom Fabularius Anderseni, čiţe "andersenovník",
ktorý zvyčajne kvitne aţ v máji, zakvitol tak veľkolepými balónovými kvetmi všakovakých farieb. Nebolo treba slov - kvetná dielňa s Oksanou Lukomskou priniesla nádherné
detské výtvory.
Ďalšie minúty plynuli a deti si zábavno - dobrodruţnú noc uţívali plnými dúškami.
Malá morská víla … 2.00 hodiny ráno. Prvých 13 najmladších zaspáva. Blíţiaca sa
tretia hodina. Opäť sa odobralo niekoľko detí do ríše snov.
Ale vytrvalci stále zostávali… Niektorí pokračovali v čítaní kníh. Poslední sledovali
novinky na andersenovskom webe krátko po štvrtej hodine ráno. Potom nastalo "takmer
ticho a takmer pokoj." Na krátky čas. Veď uţ o siedmej hodine ráno sa prebúdzalo, zobúdzalo, zívalo, prezliekalo, obliekalo, ale hlavne usmievalo. Spolu s vychádzajúcim slnkom sa usmievali aj nie veľmi vyspaté deti, ktoré preţili jednu netradičnú dobrodruţnú
noc v ríši kníh.
Zostávalo uţ len pobaliť spacáky, plyšáčikov - buváčikov, vankúšiky, menovky, odmeny a pripraviť sa na príchod rodičov. Skôr, ako si ich rodičia prevzali, ešte zasadli
spoločne k raňajkovému stolu,
na ktorom nechýbala voňavá
bábovka, či vianočka s domácim
dţemom. Všetko to zapili teplým čajom na rozlúčku. Poslednou bodkou programu bolo odovzdávanie diplomov Pod rozprávkový plášť pána Andersena sa skryl a odvahu nestratil… Spokojné deti sme odovzdali oddýchnutým a šťastným
rodičom.

V. Chorvatovičová
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SPOZNAJ SVOJICH SUSEDOV ALEBO AJ ZA HRANICAMI
ŢIJÚ DETI AKO JA
18. ročník Prázdninového superklubu s touto témou prilákal do
Kniţnice Juraja Fándlyho v Trnave 445 návštevníkov. Väčšina
z nich pochádzala z Trnavy, ale
nechýbalo aj 47 detí z miest a obcí Slovenska: Abrahám, Banská
Štiavnica, Bíňovce, Bohdanovce
nad Trnavou, Bratislava, Brestovany, Bučany, Cífer, Dechtice,
Dlhá, Hrnčiarovce, Ivanovce, Jaslovské Bohunice, Ruţindol, Slovenská Nová Ves, Šelpice, Voderady, Vysoká pri Morave, ale aj
zo zahraničia, konkrétne z Dallasu
a z Londýna.
Slávnostné otvorenie 7. júla
2010 sa nezaobišlo bez obľúbeného spisovateľa a krstného otca
detského kniţničného časopisu
Čaruška Jána Navrátila zo Serede.
Z vďaky k jeho obetavosti a ver-
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nosti k svojim čitateľom, ktorých
pravidelne navštevuje uţ niekoľko rokov a ešte stále pre ne tvorí,
mu naše kolegyne – knihovníčky
z útvaru referenčných sluţieb pripravili výberovú bibliografiu pri
príleţitosti jeho jubilea.
Bibliografiu odprezentovala
riaditeľka kniţnice Mgr. Lívia
Koleková. Spolu s deťmi sme
v ten deň veľmi ţivo besedovali
nielen s Jánom Navrátilom, ale aj
s nevidiacim knihovníkom Júliusom Bartekom. Deti okrem kladenia otázok recitovali z tvorby Jána
Navrátila, ale aj čítali zo svojej
vlastnej tvorby, ktorú spisovateľ
pochválil.
Prvé stretnutie pod názvom
Prázdniny uţ máme, súťaţíme
a spolu sa hráme! bolo zavŕšené
autogramiádou a zúčastnilo sa ho
57 účastníkov.
Eva Kopúnková medzi nami ...prišla, aby nás potešila svojimi rozprávkami 14. júla 2010
a spolu s ňou k nám zavítali –
bábky Vilko a Evička, jej verní
kamaráti, ktorí sa spolu s deťmi
snaţili preloţiť niektoré zaujímavé slová z českej rozprávky, ktorú
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28. júla 2010. Pod jej odborným
a láskavým dohľadom vzniklo
mnoţstvo pestrofarebných prázdninových pozdravov, väčšie i malé detičky pracovali ako usilovné
včeličky, o čom svedčí aj úctyhodný počet 68 účastníkov.

napísala Eva Kopúnková. 38 účast
-níkov porozumelo reči našich
susedov, s ktorými sme dlhé roky
zdieľali jednu republiku.
21. júla 2010 pricestovala zo
susedného Rakúska spisovateľka
a ilustrátorka Jana Dallosová, autorka obľúbenej knihy Jeţibabka
Celestínka a iné rozprávky, aby
deťom porozprávala ako ţijú deti
v Rakúsku, ale i o svojej literárnej a ilustračnej tvorbe. 48 účastníkov sa potešilo i spoločnej tvorivej dielni, z ktorej vzišli pekné
dielka.
Prázdninový pozdrav
z Ukrajiny priniesla spolu so
sladkými cukríkmi ilustrátorka
a grafička Oksana Lukomska

4. augusta 2010 sme sa vybrali
s piesňou okolo sveta. 58 účastníkov spievalo nielen v slovenskom, ale i českom, či anglickom
jazyku. Moderné i ľudové piesne
potešili srdce i roztlieskali obecenstvo. Záver bol najťaţší pre
porotu, jej hlavným predsedom
bol spisovateľ Ján Čápka, ktorá
spravodlivo hodnotila všetkých
súťaţiacich a na záver odovzdala
diplomy: zlatý, strieborný a bronzový slávik a sláviček pre rok
2010.
Kto sú Gorali a kto je Pompon? Odpoveď na túto otázku
sme získali 11. augusta, kedy sme
9
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mali moţnosť prezrieť si i výstavu fotografií z kraja, kde ţijú Gorali, ale i vypočuť si ich najznámejšiu pieseň: Goralu, či ti ne
ţal... 42 zvedavých účastníkov sa

s vervou pustilo i do súťaţe v hádaní mnohých zaujímavých goralských slov.
Maďarsky, nemecky, či slovensky? To bol názov trojjazyčnej súťaţe pre skupiny našich malých čitateľov uskutočnenej
18. augusta 2010. 56 účastníkov
sa začítalo a zalistovalo do kníh.
Hľadali v mnohých inojazyčných
slovníkoch, aby sa čo najlepšie
10

umiestnili. Za ich svedomitú
prázdninovú prácu si zaslúţili
drobné odmeny všetci súťaţiaci.
Superdeti v superklube sa
stretli poslednýkrát 25. augusta
2010, aby sa dozvedeli celoprázdninové výsledky Prázdninového
superklubu. 78 účastníkov čakala
veľká sladká krásna a chutná torta
v tvare knihy, na ktorej horelo 18
sviečok. Osemnásť diplomovaných superklubákoch malo moţnosť sfúknuť sviečky a pochutiť si
na torte ako prví. Traja najaktívnejší superklubáci si odniesli i
superklubácke tričká, iní sa potešili knihám, či samolepkám. Na-
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prázdno neobišli ani deti, ktoré sa
zúčastnili len záverečného stretnutia. Všetkých okrem torty čakalo
dopoludnie plné súťaţí s odmenami. Rozlúčiť sa s letom i s prázdninami prišli i superkluboví hostia

spisovatelia Eva Kopúnková a Ján
Čápka z Trnavy.
Samozrejme nechýbala naša
hymna, ktorú sme si s deťmi zaspievali:

Prázdninový superklub, bol si tu, aj ďalej buď!
V. Chorvatovičová
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Z TVORIVEJ DIELNE
Lev Alex a zebra Marty
Raz v jeden deň vystupoval lev Alex pred všetkými New Yorčanmi. Ešte v ten deň
mala zebra Marty narodeninovú oslavu. Alex na ňu neprišiel. Marty sa naštvala
a odišla zo ZOO, ţe odcestuje na Madagaskar. Keď tam Alex dovystupoval, Marty
uţ v ZOO nebol. Rozhodol sa preto ísť za ním. Sledoval ho aţ na stanicu. Tam ho
zbila babka a strekla mu do očí slzný plyn a oboch ich chytili policajti. Dali ich
v drevených škatuliach na loď, ktorá preváţa zvieratá do divočiny. No však loď bola
od druhého dňa nezvestná. Všetci New Yorčania si pripomínali svojich obľúbencov.
Keď sa zvieratá dostali na Madagaskar, Marty sa začala starať iba sám o seba. Našli
tam spoločne nových priateľov. S tými chceli odletieť naspäť, no lietadlu, ktoré šoférovali tučniaci, došlo palivo, a preto museli núdzovo pristáť. Nikto však nevedel, ţe
pristáli v Alexovej rodnej zemi. Tam našli aj Alexovu mamu a tata. Zebra Marty
zostala sama, ale našla tam stádo zebier a s nimi bola, aţ kým neodcestovali naspäť
do New Yorku.
Kristína Madarásová
ZŠ Atómová ul. č. 1, 11 rokov

***
Ako vznikla Trnava
Raz ţili Boh Trn a Bohyňa Ava. Napadlo im, ţe vytvoria mesto. Po celom svete hľadali vhodné miesto, kde by postavili mesto. Nakoniec našli voľné miesto na území
Slovenska. Pomocou svojich síl vytvorili hradby okolo mesta a budovy. Keď všetko
dokončili, museli vymyslieť názov mesta. Vymýšľali všeličo. Od Artušova aţ po
Zebrušovo. Po čase mesto stále rozširovali a rozširovali. Nakoniec bolo také veľké,
ţe by sa tam zmestili aj tri stáda slonov a volov. Stále nevedeli vymyslieť názov
mesta. Raz za nimi prišiel jeden obyvateľ a povedal im, ţe má nápad pre názov mesta. Bohovia ho vypočuli. „ Názov mesta by mal vzniknúť z mien vás oboch. Napadlo
mi mesto Trnava.“
Bohovia povedali: „Si veľmi múdry. Tvoje vedomosti by boli pre mesto veľmi uţitočné. Od tejto chvíle si starosta mesta Trnava.“
Takto vznikla Trnava aj so svojím starostom.
Dominik Zdarilek
ZŠ Atómová ul. č. 1, 11 rokov
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ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA, ČI POHÁDKOVÁ ZEMĚ...
Od 29. novembra do 10. decembra 2010 mali všetci návštevníci
Kniţnice Juraja Fándlyho moţnosť stretnúť sa s nevšednými
bábkovými postavičkami v oddelení pre deti, ktoré sa stalo ich
dočasným domovom. A tak
s nami prebývali a pracovali
napríklad Permoník kniţný,
rodinka Orieškáčov, ktorá sa
nasťahovala priamo do krbu v
herni oddelenia pre deti, ale i
Harmančekový dedko a babka Kysľavka, ktorí vítali čitateľov hneď vo vchode.
Zaujímavý bol i Ţmolko nenápadný, čert český, či štvorčlenná rodina Trávničkovcov.
Všetky bábky sú na svete vďaka ich autorke. Vítězslava Klimtová ţije v Českej
republike a s jej postavičkami sa môţete stretnúť i v knihách, ktoré napísala.
Výstava deti veľmi zaujala, prečítali sme si o všetkých postavičkách. Zaujímavé nápady, ďakujeme!
Krásne, obdivuhodné, nápadité diela.
Bábky sú veľmi zaujímavé a perfektne umelecky spracované. Myslím, že so sebou nesú viacero posolstiev – povedia čosi každej vekovej kategórii. Ďakujem
za ľudí, ktorí majú takú veľkú fantáziu a dokážu upozorniť na súčasné problémy
originálnym a pútavým spôsobom.
Vďaka za fantáziu a priblíţenie milých rozprávkových bytostí. Vaša tvorivosť a zručnosť je obdivuhodná.
Štvorročná Terezka povedala: „ Ja som sa nebála, najviac sa mi páčil ten smraďák..“ Myslela tým vodníčka Kanálnička. Ďakujeme.
Krásne postavičky (takto isto vyzerajú tety ekonómky z kniţnice v Trnave).
Sme ochotné stáť ako modely. Podpísané ekonómky KJF Trnave.

Zaregistrovali sme 303 návštevníkov. Niektorí z nich nám do kroniky napísali:
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PREDSTAVUJEME
- red. -

16. júna 2010 sa v herni oddelenia pre deti stretlo 12 súťaţiacich finalistov, ktorí
prišli súťaţiť o titul Kráľ čitateľov. Z pobočky Prednádraţie to boli ţiaci Lea Róková, Lucia Pavlechová, Simona Machová a Sabína Orlická. Všetky dievčatá reprezentovali i Základnú školu Kornela Mahra. Z pobočky Vodáreň to boli opäť
dievčatá, a to Dominika Marušincová, Lenka Machálková a Kristína Madarásová,
ktoré reprezentovali Základnú školu na Atómovej ulici.
Oddelenie pre deti reprezentovali Tatiana Batalová zo Základnej školy Angely
Merici, Veronika Chorvatovičová a Petra Krajčíová zo Základnej školy na Námestí
Slovenského učeného tovarišstva. Za pobočku Tulipán súťaţil aj Kristián Jaček,
ktorý zároveň reprezentoval Základnú školu v Cíferi a bol v tomto roku jediným
chlapcom – finalistom. Jeho spolusúťaţiacou bola i Dominika Sučíková zo Základnej školy na Limbovej ulici.
Finalistov čakali tri súťaţné kolá, ktoré preverovali ich vedomosti, týkajúce sa
nášho mesta Trnava, slovnú zásobu, ale i výrečnosť.
Potom uţ nasledovalo súťaţenie
jednotlivcov, z ktorého víťazne vzišla nová Kráľovná čitateľov. Bodové výsledky boli takmer tesné, ale
titul zaslúţene napokon získala dvanásťročná Tatiana Batalová. Odborná porota v zloţení Benjamína
Jakubáčová – zástupkyňa Kniţnice
Juraja Fándlyho v Trnave, Eva Kopúnková – spisovateľka a redaktorka, Zuzana Urgošíková – Kráľovná
čitateľov 2006 hodnotili a dozerali
na spravodlivý priebeh súťaţe.
Znejúce fanfáry nás privolali ku
korunovácii, po ktorej boli všetci
súťaţiaci odmenení rytierskou listinou, knihami a záloţkami. Doznievajúce tóny fanfár ukončili trojmesačné hľadanie Kráľa čitateľov.
S novou Kráľovnou čitateľov Tatianou Batalovou sa môţete stretnúť
i vy v našom oddelení, ktoré veľmi
často navštevuje, ale i na rôznych
kniţničných podujatiach..
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DOPLŇOVAČKA
V. Chorvatovičová

Kamaráti z pobočky Vodáreň na ZŠ na Atómovej ulici v Trnave Kristína Madarásová a Martin Šichmák pre vás pripravili zaujímavú doplňovačku, v ktorej sa
dozviete, na čo sa najviac tešia v decembri.
1. dopravný prostriedok 2. zviera podobné človeku 3. na snehu sa na tom vozíme
4. časť dňa 5. rozprávková postava princeznej 6. domáce zvieratko 7. pohyb tela
pri hudbe 8. africký chlapec z reklamy 9. zamestnanie, robota 10. ľadová pochúťka 11. a s dĺţňom 12. hrad, sídlo kráľov 13. menšie ako mesto 14. biela prikrývka
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ČÍM VÁS POTEŠÍ KNIŢNICA JURAJA FÁNDLYHO V TRNAVE
V ROKU 2011?
HĽADÁ SA DOBŠINSKÝ - Objavme múdrosť v knihách, ktoré máme doma.
4. ročník pátrania po knihách Pavla Dobšinského u čitateľov KJF v Trnave
16. marca 2011
NOC S ANDERSENOM - Rozprávky boli, sú, a veríme, ţe aj budú. Medzinárodné
podujatie pre všetky deti za odmenu.
1. – 2. apríla 2011
ČÍTAME S OSMIJANKOM - 7. ročník súťaţe školských kolektívov. Súťaţí sa od
novembra 2010 do apríla 2011. Osmijanko vyhodnotí 8+8+8 súťaţiacich kolektívov.
Hlavnou cenou je celodenný výlet.
NAJKRAJŠIA KNIHA ZA ROK 2010 - Deti vyberajú z 10 nominovaných kníh
pôvodnej slovenskej tvorby a 10 nominovaných kníh prekladovej tvorby.
Vyhlásenie v marci, vyhodnotenie spojené so ţrebovaním kniţných cien pre zapojené deti v júni 2011.
PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2011
Téma: Snívam svoj sen, čím budem, keď vyrastiem!
19. ročník prázdninových aktivít kaţdú stredu dopoludnia.
júl – august
Maličkí a mamičky - Cyklus stretnutí určených najmenším čitateľom a ich mamičkám.
Kniha a ešte trochu viac - Besedy s jubilujúcimi spisovateľmi a ilustrátormi.
PIATKOVÉ vedomostné súťaţe a tvorivé dielne.
PÍSOMNÉ LITERÁRNE SÚŤAŢE o slovenských spisovateľoch, píšucich pre deti
a o deťoch
B. Jakubáčová
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