Čaruška

MILÍ ČARUŠKÁRI!!
Keď som sa vám chystal napísať toto vianočné želanie, prečítal som si zopár
predošlých čísel Čarušky, aby som si naladil pero, presnejšie počítač a seba na Čaruškinu nôtu... (Tak isto si ladí hudobník svoj nástroj, prsty a dušu.) Poviem rovno,
zaujímala ma predovšetkým tvorivá dielňa - príspevky možno budúcich spisovateľov či výtvarníkov. V prvej chvíli mi oči padli na rozprávku Krtko a medvede.
Čítam, ako šiel krtko na výlet, ako stretol medvediu rodinku, myšku...
- Zábavné, milé, krásne... A ľudské! – Usmievam sa a zaplavuje ma pohoda.
Mám rád rozprávky, lebo je v nich všetko možné. Zvieratká, rastliny, more,
vietor, oblaky... rozprávajú našou rečou, konajú ako my, a nik sa tomu nečuduje.
Veď aj prečo? Ľudia si vymýšľajú rozprávky, aby poľudštili celý svet.
Ďalej listujem náš časopis a dozvedám sa, čo mladý Trnavčan píše o Trnave, na
čo je vo svojom rodnom meste hrdý. Uvádza divadlo, futbalový klub Spartak, automobilku Peugoet... Veru, má sa čím chváliť. Iný píše, prečo má rád svoju mamu.
Ďalší o knižnici svojich snov, to je obzvlášť zaujímavé. V básničke Sedmospáč sa
hrdina volá Janko. Ako ja. „Spávať sa mu páčilo, vstávať, tak to ťažko.“ Ako mne.
Odkiaľ ma ten chalan pozná? V inej básničke zasa istého Vladka „škola mala rada,
tak si preňho prišla sama.“ Ten sa má! Smejem sa už nahlas... Básničky, poviedky
a vôbec knižky sú naše zrkadlo, vidíme v nich svoje tváre, dokonca charaktery,
túžby, najhlbšie tajomstvá duše. Pritom všetky naše portréty, všetky správy o nás
zachovávajú knihy pre budúce generácie. Možno ich budú čítať potomkovia ešte
o sto, o tisíc rokov, ako my čítame o našich predkoch. Nie je to fantastické?
Keď som sa nedávno z jednej ankety dozvedel, že najviac ľudí si želá pod vianočný stromček knižku, bol som nadšený. DOBRÁ NOVINA! Vianoce a knižky,
patria od nepamäti k sebe. Tretie televízno-počítačovo-mobilové tisícročie na tom
nič nemení.
Preto vám želám, kamaráti, aby ste si aj vy našli pod vianočným stromčekom
knižky, ktoré vás potešia. Mladým Čaruškiným spisovateľom a ilustrátorom želám
navyše bohatú fantáziu, aby sme mali čo čítať aj v roku 2012.
Váš
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Z PODUJATÍ

Ako začať zbierať známky
V roku 2010 začal v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave pracovať krúžok pod názvom Mladí filatelisti. Hoci pracuje krátko, deti sa zúčastnili viacerých zaujímavých
podujatí.
V januári to bolo stretnutie s dlhoročnými filatelistami spojené s prezentáciou knihy
Ako začať zbierať známky. Prítomní boli i hostia: Ján Mička, predseda Komisie
mládeže Zväzu slovenských filatelistov, ale i zástupcovia POFISu Martin Vančo
a Veronika Kopečná. S týmito hosťami sa deti stretli i v našej pobočke na základnej
škole na Atómovej ulici.
V júni sa deti zúčastnili 8. ročníka medzinárodného zberateľského veľtrhu v Bratislave. Bratislavské zberateľské dni sa niesli i v duchu súťažiacom. Deti si tam v rámci
filatelistickej olympiády overili svoje vedomosti z filatelie, za ktoré boli aj ocenené. Do
ich zbierok tak pribudli nielen diplomy, známky, ale aj iný filatelistický materiál.
Záver roka bol naozaj slávnostný. 25. novembra 2011 sa na trnavskej radnici uskutočnila inaugurácia novej poštovej známky s portrétom Jána Sambucusa, počas ktorej
sme mali možnosť vidieť i knihy zo 16. storočia.
Chceš zažiť niečo podobné? Stačí sa prihlásiť v knižnici a prísť medzi nás.
Tešíme sa na Teba!
Veronika Chorvatovičová,
Knižnica JF v Trnave

Maličkí a mamičky
Ani v tomto roku sme nezabudli na
našich najmenších čitateľov, ktorých
zatiaľ vodia do knižnice mamičky.
S našimi najmenšími čitateľmi sme sa
stretli v marci, keďže sme slávili marec
– mesiac knihy. V máji sme zavítali my
medzi deti a ich rodičov do Mamiklubu a oboznámili sme deti s postavičkami z rozprávok formou bábkového
divadielka. Pred Vianocami nám prišla
stretnutie spríjemniť pani spisovateľka
Foto: archív KJF v Trnave
Eva Kopúnková so svojimi bábkovými kamarátmi Vilkom a Evičkou. Deti
si pochutili na sladkých medovníkoch a spolu s mamičkami sme strávili krásne dopoludnie. Ak aj u vás doma pobehujú malí súrodenci, pozvite ich k nám, aj pre nich máme
veľa zaujímavých kníh!
-red.-
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PRÁZDNINY NEBOLI PRÁZDNYMI DŇAMI...
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila aj v tomto roku program na
prázdniny pre svojich čitateľov, ale i pre deti prázdninujúce v našom meste. Prázdninový superklub 2011 mal tému: Snívam svoj sen, čím budem, keď vyrastiem!
Uskutočnilo sa 9 stretnutí a zúčastnilo sa ho 842 účastníkov. Podujatia sa konali
s finančnou podporou Mesta Trnava.
Chráňme spolu lesy! Pod týmto názvom sa ukrývalo nielen slávnostné otvorenie 19. ročníka Prázdninového superklubu, ale i stretnutie s lesným pedagógom
Ing. Michalom Slávikom z Lesov Smolenice. Tento netradičný hosť k nám zavítal
pri príležitosti Medzinárodného roka lesov a prezradil nám, že Les je ukrytý v knihe. 42 účastníkov od najútlejšieho veku sa dozvedelo veľa informácií o ochrane
lesov. Školopovinné deti s radosťou vypĺňali pracovné listy, zatiaľ čo najmenší
čitatelia vymaľovávali lesné zvieratká. Každý detský účastník odchádzal s milou
cenou od nášho hosťa. Najviac však
zaujali ceruzky s krtkom, sovou či
ježkom.
Kreslím si a maľujem, obrázok vám venujem, pod týmto
názvom sme sa stretli na tvorivých
dielňach s ilustrátorkou Oksanou
Lukomskou. Účastníci maľovali,
strihali a lepili obrázky pre svojich
kamarátov v druhú prázdninovú
stredu. Každý jeden bol niečím
Foto: archív KJF v Trnave
výnimočný, či už krásnymi kvetmi,
slnkom, vodou a pod.
Toč sa, toč, hrnčiarsky kolotoč alebo z čoho pijem kakavko? 20. júla 2011
ani letný dážď neodradil verných, ale i nových návštevníkov
knižnice od účasti na Prázdninovom superklube. Navštívil
nás hrnčiar Róbert Šťastný
z Bojničiek. Názov stretnutia Toč sa, toč, hrnčiarsky kolotoč bol veľavravný, lebo hrnčiarsky
kruh sa točil takmer bez prestania. 67 účastníkov točilo na
kruhu, či už misky, vázy, svietniky, ale aj modelovalo z hliny
Foto: archív KJF v Trnave

3

Čaruška
vláčiky, ježka a iné zvieratá. S nemým úžasom sledovali šikovné ruky hrnčiara
nielen deti, ale aj ich otcovia, mamy, ba i babičky. Všetci dospelí sme, samozrejme, obdivovali i deti odhodlané skúsiť niečo nové. S radosťou a hrdosťou si odnášali svoje hlinené výrobky.
Úctyhodných 166 účastníkov Prázdninového superklubu sa stretlo 27. júla 2011
so záchranárom Ing. Petrom Martinákom a jeho štvornohým kamarátom nielen
v oddelení pre deti, ale i
v záhrade knižnice, kde
obaja ukážkami presvedčili o tom, aká sú správne
zohratá dvojica. Deti boli
nadšené, keď sa schovali
a Axon ich hľadal, našiel
a označil ich, ako sa na
správneho záchranného
psa patrí. A hoci má iba
štyri roky, so svojím pánom získal už veľa ocenení nielen na Slovensku, ale
i v zahraničí. A všetci už
Foto: archív KJF v Trnave
vieme, že Keď sme v núdzi, nie sme sami, pomôžu nám záchranári.
Prvá augustová streda prilákala do Knižnice Juraja Fándlyho až 144 účastníkov,
ktorí prišli na podujatie superklubu pod názvom Na svoj život pozor daj, s ohňom
sa nezahrávaj! Príslušníci Hasičského zboru boli privítaní veľkým detským
potleskom, len čo zaparkovali na knižničnom dvore. Hasičské auto, hasičská výstroj, hasičská striekačka... to všetko si všetci chceli vyskúšať. V krásnom slnečnom počasí hasičská striekačka osviežila malých i veľkých.
10. augusta 2011 sa už po šiestykrát stretli skalní i noví návštevníci Prázdninového superklubu, aby sa tentokrát bližšie oboznámili s prácou Mestskej polície.
Pavol Boďa a jeho kolegyne Mária a Petra predstavili deťom nielen svoju prácu,
ale pripravili i súťaž o najlepšieho strelca na terč v knižničnej záhrade. Malí a či
veľkí, všetci si chceli vyskúšať pancierovú vestu, prilbu, či poobzerať si obušok.
Naši hostia nás presvedčili, že Chránia nás i naše mamy, veď sú správnymi policajtmi.
17. augusta 2011 sa stretli obdivovatelia detských kníh so spisovateľkou
Andreou Gregušovou, ktorá predstavila svoje knihy Červík Ervín a Operácia
Orech a iné dedkoviny. Návštevníci počúvali so záujmom, ako si spisovateľka zaspomínala na svojich dedkov. Prezradila, že má veľmi rada hmyz, aj to, že jej synovia čítali jej knihy medzi prvými. Povolanie redaktorky účastníkom priblížila
4

Čaruška
redaktorka vydavateľstva Slovart Zuzana Šeršeňová. Zároveň predstavila novinky
pripravované na najbližšie obdobie. V mene vydavateľstva obdarovala mnohých
čitateľov, ktorí si svoje knižné ceny zaslúžili, či už za krásne ilustrácie, vlastnú
tvorbu alebo za správne zodpovedanú otázku. Tretím hosťom bol nevidiaci knihovník Július Bartek, ktorý účastníkom priblížil čítanie pre nevidiacich. Siedme stretnutie Prázdninového superklubu sa uskutočnilo v slnkom zaliatej knižničnej záhrade. Po podujatí už každý vedel, že Kniha z neba nepadá, píše sa a prekladá.
24. augusta 2011 sa Knižnicou Juraja Fándlyho niesol detský spev. Predposledné stretnutie s názvom Spievajže si, spievaj, spevavé stvorenie dalo šancu všetkým malým odvážnym speváčikom, ktorí súťažili o titul Zlatý, strieborný a bronzový slávik a sláviček. Obe kategórie mali bohaté zastúpenie súťažiacich. Porota,
zostavená z absolventov superklubu, hodnotila nielen výber, ale aj rytmus a celkový dojem. Započúvali sme sa do ľudových i moderných piesní, slovenských aj zahraničných. Svoj spev nám predviedla i porota, ale aj odvážna mamička troch malých ratolestí. A hoci počasie lámalo teplotné rekordy, piesne z úst našich detí nás
všetkých osviežili.
Tak, a prišiel 31. august 2011! Naše posledné deviate stretnutie tohtoročného
Prázdninového superklubu. Tak, ako po iné roky, aj v tento deň sme odmeňovali
našich najaktívnejších návštevníkov. 19. ročník priniesol odmeny vo forme diplomov, kníh, či školských potrieb presne devätnástim „superklubáčikom“. Traja prví
dokonca získali aj superklubové tričko, ktoré si s radosťou hneď obliekli. Tonko sa
v ňom bol predviesť aj svojej maminke v práci. Deniske ho hneď v záhrade obliekla mamička. Marekova mamička povedala, že stredy - to sú jeho superkluby. Na
tričko sa tešil od začiatku. Aj tento rok sme mali superklubové absolventky, hneď
tri: Veroniku, Aničku a Moniku. Tieto 15-ročné dievčatá nás potešili svojím spevom a hrou na gitare. Pre
všetkých, nových aj skalných, čakala torta v tvare
knihy s devätnástimi sviečkami. Po sfúknutí sviečok
tortu rozkrájala pani riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho Mgr. Lívia Koleková. Ušlo sa veru každému.
Počas sladkého maškrtenia
sme mohli konštatovať, že
aj tento ročník bol medzinárodný. Navštívilo nás
niekoľko rodín zo zahraniFoto: archív KJF v Trnave
čia. Tri rodiny z Ameriky,
jedna z Nemecka, jedna z Francúzska, ale i deti z Belgicka, Česka a viacero detí
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z celého Slovenska.
Stretnutie bolo obohatené o besedu s Jánom Mičkom, dlhoročným filatelistom
a predsedom Komisie mládeže Zväzu slovenských filatelistov, ktorý veľmi pútavo
rozprával o poštových známkach. Dominik si dokonca priniesol aj svoje vlastné
albumy známok, ktoré si prezrel aj náš hosť. Ján Mička rozdal veľké množstvo
známok mladým začínajúcim zberateľom a informoval, aké výstavy a súťaže sa
chystajú v najbližšom období. Čas zvýšil aj na záverečné súťaže pre najmenších,
ktorí v záhrade knižnice, kde sa to všetko konalo, hľadali ukryté rozprávkové bábky. Školopovinné deti sa pustili do súťaženia, odpovedali na vedomostné otázky,
overili si tak svoje vedomosti pred vstupom do školy. S odbíjaním dvanástej hodiny sme sa rozlúčili a brána superklubu sa zatvorila. Dúfame, že po desiatich mesiacoch ju zase spolu s deťmi otvoríme. Superdeti v Superklube, dúfame, že aj o rok
veselo nám bude.
Veronika Chorvatovičová,
Knižnica JF v Trnave

Najkrajšia kniha
19. septembra 2011 sa v herni oddelenia pre deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety detských čitateľov o najkrajšiu knihu za rok 2010.
1. miesto v pôvodnej slovenskej tvorbe získala:
Gabriela Futová za knihu Poškoláci, ktorú ilustrovala Daniela Zacharová.
Kniha vyšla vo vydavateľstve SPN – Mladé letá
1. miesto v prekladovej literatúre získali hneď dve knihy:
Julia Boehmeová: Tina a Pony
Franziska Gehmová: Upírie sestry - obe vyšli vo Vydavateľstve Fragment
Všetci ocenení dostali od detských čitateľov Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
vysvedčenie s veľkou jednotkou.
Z detí, ktoré knihy hodnotili, sme vyžrebovali týchto výhercov:
1. Ľubica Klačová
2. Alexandra Pinkasová
3. Jozef Koricina
4. Paulína Moravčíková
5. Barbora Hrehušová
6. Dominika Jakubianska
7. Viktória Kubišová

Trnava
Hrnčiarovce nad Parnou
Trnava
Trnava
Hrnčiarovce nad Parnou
Trnava
Ružindol

Srdečne blahoželáme!
Knižnú cenu si môžete vyzdvihnúť v oddelení pre deti.
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Kúzelníčka
14. decembra 2011 o 16.00 hod. sa v pobočke
Tulipán stretli deti, aby si pomocou vystrihnutých
kúzelných masiek a vlastnoručne napečených
čarovných medovníkov skrátili čas v krajine Zázračno. Tam sa, totiž, mala o 17.00 hod. dostaviť
kúzelníčka nad kúzelníčky, vlastná mama kníh
Nakreslila: Vaneska
Keby som bola bosorka a Naša mama je bosorka.
Poznáte ich? Ak áno, v tom prípade viete, že medzi nás zavítala spisovateľka
a veľká priateľka detí GABRIELA FUTOVÁ.
Pochválila deti za ich výrobky a ani sme sa nenazdali, pri svetle sviečky a vôni
medovníkov sa začal rozhovor. Deti neboli ostýchavé a pani Futová zasa skúpa na
slovo. Nečudo preto, že beseda trvala takmer hodinu. Bolo sa treba poďakovať
a rozlúčiť.
A viete čo je na tom najzaujímavejšie? Že celé podujatie vrátane tvorivých dielní
pripravila a cez projekt KOMPRAX zrealizovala žiačka ZŠ na Vančurovej ul.
v Trnave a čitateľka našej knižnice Evka Danišová.
Ďakujeme pani Futová!
Ďakujeme Evka!
Ľubica Slobodníková,
Knižnica JF v Trnave

Sme deti sveta
Na svete žijú tisícky detí ako ste vy. Aj ony sa chcú hrať, smiať a mať svoju
rodinu, vlastný domov. Nie
všetky však majú také šťastie
ako vy, aj keď právo na to majú. Od septembra do decembra
2011 sme pre vás pripravili
cyklus podujatí Sme deti sveta,
počas ktorých sme vám niektoré práva pre deti priblížili. V
septembri k nám zavítal záchranár Peter Martinák aj
so svojím štvornohým kamarátom, aby nám ukázali, čo všetko treba vedieť, ak chceme
zachraňovať ľudské životy a
Foto: archív KJF v Trnave
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hľadať stratené deti. V októbri nás
navštívila Oksana Lukomska, ilustrátorka a grafička, ktorá s deťmi
vytvorila rôzne zaujímavé menovky, pretože každé dieťa má právo
na meno. Nevidiaci knihovník Július Bartek porozprával prvákom,
akú abecedu sa učia nevidiace deti
a ako čítajú knihy v Braillovom
písme. V decembri k nám pricestoval národný riaditeľ Pápežských
misijných diel Viktor Jakubov,
Nakreslil: Ibrahim Herak
ktorý nám pútavou formou priblížil
život detí v Afrike, kam prúdi najväčšia materiálna pomoc zo Slovenska. Naše deti
ho potešili pestrým kultúrnym programom. Záverečné vystúpenie ukončili dievčatá
vianočnými veršami, ktorými spríjemnili všetkým predvianočné chvíle v našej

Nakresli
l: Mare
k Jelene
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Z TVORIVEJ DIELNE
V tomto čísle vám, milí čitatelia, ponúkame literárne práce detí zo ZŠ na Ul.
Jána Bottu v Trnave. Žiaci z 3. B s pani učiteľkou Mgr. Bojanovovou sú pravidelnými návštevníkmi knižnice – pobočky na Prednádraží. Vychutnajte si atmosféru
jesene ešte predtým, než naše záhradky prikryje snehová perina.
Malí druháčikovia zo ZŠ na Ul. Maxima Gorkého v Trnave zase vyzdobili Čarušku
svojimi kresbami. Nájdete v nich postavičky z rozprávok, ktoré si spoločne čítali
v knižnici - na pobočke Tulipán.

Cesta do sveta
Cuplo červené jabĺčko do trávičky vedľa žltej hrušky. Pretreli si očká, očistili kabátiky a vybrali sa do
sveta. Už z výšky poznali svoju záhradku, v ktorej
rástli na stromoch. Chceli spoznať aj krásy
a zákutia celého ovocného sadu. Vyšli na záhradný
chodníček a vydali sa k bráničke. Cestu im skrížili
modré slivky, ktoré si o sebe mysleli, že keď majú
modrú uniformu, sú strážnici záhrady. Vypytovali
sa, kam idú a čo tam budú robiť. Odpovede sa však
nedočkali, lebo šikovná gazdiná ich pozbierala do
košíka. Doma z nich pripravila chutný kompót. Tak
sa končí cesta do sveta.
Nina Gregušová, 9 rokov
ZŠ, Ul. J. Bottu, Trnava

Zajačik a mrkvička
V jednej malej záhradke
rástla krásna mrkvička.
Prišiel zajko cupi-lupi,
schoval mrkvu do chalupy.
Gazda sa len čudoval,
kto mu mrkvu vyoral.
A zajko sa teší,
že má mrkvu v koši.

Bolo krásne sobotné
ráno. Keď sme vstali,
dali sme si chlebík
s maslom a rajčinou.
Potom sme sa poobliekali a išli sme do záhrady.
Pomáhal som tatovi vykopať mrkvu, petržlen
a očistiť kaleráb. Moje
sestričky zatiaľ otrhávali
jabĺčka zo stromov
a dávali ich do debničky.
Nakoniec sme ešte pozbierali popadané orechy
a mali sme krásny sobotný deň za nami. Pospratávali sme všetku zeleninu a ovocie zo záhrady
a už môže prísť zima.
Dušan Mrva, 9 rokov
ZŠ, Ul. J. Bottu, Trnava

Janka Mrázová, 9 rokov
ZŠ, Ul. J. Bottu, Trnava
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Výchovná mrkvička
Bola raz jedna mrkvička,
celú ju zjedla myšička.
Ostatnýkrát z nej odhrýzla,
zúbok si však zlomila.
Teraz plače ako nik
ja som ale nezbedník!
Keby som sa podelila
zúbok bych si nezlomila.
Timea Chmúrová, 9 rokov
ZŠ, Ul. J. Bottu, Trnava
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Zelené a Červené jabĺčko
Kde bolo, tam bolo, bola jedna záhradka, v tej záhradke bola jabloň.
Na tej jabloni vyrástlo Zelené jabĺčko. Rástlo, rástlo, až napokon bolo
také veľké, že sa rozhodlo, že pôjde
do sveta. Aj jahody chceli ísť s ním.
- Vy ste ešte malé!
Aj čerešne chceli ísť.
- Aj vy ste ešte malé.
- No toto je nespravodlivé!

Nakreslil: David Jelenek

Nakreslila: Danka

Jablko sa pobalilo a chystalo sa do
sveta. Hejsá, hopsá, pospevovalo si.
Zrazu uvidí loď.
- Hej, vy, tam! - skríklo. - Čakajte,
prosím.
Loď zastala.
- A ty si kto? - spýta sa kapitán lode.
- Ja som jabĺčko.
- A čo tu robíš?
- Ja by som chcelo ísť do sveta.

- No, dobre, a peniaze máš?
- Áno.
A vytiahlo dubové listy ako bankovky.
- No, dobre, tak poď!
A zobral jabĺčko na loď. Cestovalo, cestovalo, až prišlo na druhý koniec sveta.
Vystúpilo a čo nevidí? Už ho víta Červené jabĺčko.
- A ty tu čo robíš? - spýtalo sa ho Červené jabĺčko.
- Idem do sveta.
- To aj ja. Tak poďme spolu!
A tak precestovali celý svet. Až natrafili na jeden veľký hrad. Vstúpili dnu. Na
tróne sedí kráľ Džús.
-Pristúpte!
Jablká pristúpili. Kráľ sa potešil a zavolal stráže (slamky z džúsu).
- No, super, jablká, chyťte ich!
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Ovocie
v miske stálo,
na mňa pozeralo.
Hruštička, hruštička sladučká,
aká si mi len peknučká.
Banánik, banánik sladučký
aký si žltučký.
A vy, čerešničky?
Vy ste ako moje druhé náušničky.
A teraz už ste všetci v mojom bruchu,
len dúfam,
že ste v sebe nemali muchu!

Čáry-máry,
fuk! A čo
sa stalo?
- Džús! kričia deti.
Hanka Hakáčová, 9 rokov
ZŠ, Ul. J.
Bottu, Trnava

Terezka Bugárová, 9 rokov
ZŠ, Ul. J. Bottu, Trnava
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Nakreslila: Monika Žideková
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JUBILEJNÝ ROK 2012
Rok 2012 bude pre našu knižnicu významným rokom. Pripomenieme si spoločne
85. výročie jej vzniku. Logo k tomuto výročiu sme už v súťaži čitateľov vybrali.
Jeho autorom je Jakub Tomiš.
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Rozprávky boli, sú, a veríme, že aj budú. Medzinárodné podujatie pre všetky deti za odmenu.
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HUDBA OKOLO NÁS
Hodiny hudobnej výchova a zábavné popoludnia pre deti v hudobnom oddelení

PÍSOM

.
ťaže a

tné sú
edomos
v
É
V
O
dielne
PIATK

14

NÉ LIT

nských ERÁRNE S
ÚŤAŽ
spisov
deti a o ateľoch, píšu E
cich pr
deťoch
e

o slove

.

tvorivé

Čaruška

TAJNIČKA
1. deň v týždni 2. známka v žiackej knižke 3. dopravný prostriedok 4. Maruška
mala svojho otca rada ako ... 5. malý psík 6. končatina 7. ypsilon s dĺžňom
8. 24. 12. oslavujeme ... 9. pomôcka pri geometrii 10. vchod, vstup 11. jedna zo
svetových strán 12. knižka pre najmenšie deti 13. jesenný mesiac 14. vianočné
pečivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
Pripravili čitatelia z pobočky Vodáreň
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