Čaruška

Ctení naši čitatelia, drahí moji!
Koľko podôb môže mať liek, ktorý upokojí? Každý svojím metrom
meria hodnoty, ktorým kráča odhodlane oproti.
Na zastávkach menom láska, zdravie, šťastie bledne tvoj sen alebo
snáď rastie? Na míľnikoch: domy, autá, statky... Pridáš alebo sa zvrtneš spiatky? Pôvab všetkých je ti dobre známy. Volajú ťa lícom krajšej strany. Za slnka i pri mesačnom splne stále píšeš perom bez náplne. Od jednotky po sto dávaš v duchu čísla – ktorá z hodnôt je ti
sladká, fádna, kyslá... Len ty máš moc a si pánom toho radu, ty rozhodneš, čo je vpredu a čo vzadu...
Akosi raz za rok človek trochu spomalí. Kam sme prišli? Kde sme
ostali?
Vianoce sú, sviatky pokoja – kúzla, ktoré rany zahoja.
Dajme blízkym, čo dať môžeme. Pohladenie, ktoré dvíha zo zeme...
A majme to, čo si kto z nás zaslúži. Nezazrime podobizeň v kaluži...
A keď sa zvečerí, pri štedrej večeri sedia ľudia, ktorým je tu spolu
dobre. Úbožiak je vždy ten, kto o lásku žobre.
Nech vám nevybledne ako zimný tieň,
ale vždy zaplní každučký váš deň!

Danuša Dragulová-Faktorová

Čaruška

Z PODUJATÍ
Noc s Andersenom
Tak ako každý rok, aj tento rok, sa z piatka 5. 4. na sobotu 6. 4. 2013 na
našej škole uskutočnila Noc s Andersenom, ktorú organizovali pani učiteľky Repíková a Kolláriková s pobočkou Knižnice J. Fándlyho v Trna-ve.
Deti mali pripravený pestrý program. Čítali knihu o vodníkovi Čľup-kovi
od mladej trnavskej spisovateľky Svetlany Majchrákovej, ktorú privítali
ako Čľupkovia na besede. Súťažili o kostýmovo najlepšie stvár-nenú rozprávkovú postavu, vyrábali ponožkovú húseničku a o polnoci hľa-dali po
škole sladký poklad. Na „dobrú noc“ im pani učiteľka prečítala strašidelné
príbehy. K spánku sa uložili v neskorej nočnej hodine a ráno si ich plné zážitkov prevzali rodičia. Už sa tešia, že o rok si to zopakujú.
Mgr. E. Repíková
ZŠ, Atomová ul. 1, Trnava

Prázdninový
Superklub
– 21. ročník
Prázdninové dni v knižnici mohli deti využiť
nielen na oddych a čítanie kníh, ale aj na zapojenie sa do prázdninových aktivít, ktoré sa konali už po dvadsiatyprvýkrát tradične pod
názvom
Prázdninový suFoto: archív KJF v Trnave
perklub.
Deviatich dopoludní navštívilo vyše 800 účastníkov, navštívilo nás 5 spisovateliek, 5 hasičov, 5 šermiarov, 4 modelári, ale aj ilustrátorka, filatelista,
spevák. Rozdali sme vyše 50 kníh, odmenili 21 najúspešnejších superklubákov, pochutnali si na výbornej torte v tvare knihy s maskotom Čarušky.
Bc. Veronika Chorvatovičová
KJF v Trnave
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Letný prázdninový superklub
v Knižnici Juraja Fándlyho

Letný superklub Trnava

Cez leto bol v Knižnici
Toto leto sa mne a mojej neterJuraja
Fándlyho letný superke Lucke podarilo aspoň dvakrát
klub. Chodili tam deti z Trzájsť na program Knižnice Juraja
navy, ale aj z iných miest
Fándlyho v Trnave. Veľmi sme sa
a dedín. Počas letných prázpotešili obom aktivitám, ktoré pre
dnin bol každý týždeň v strevšetky deti milé tety pracovníčky
du. Konali sa tam programy
tejto krásnej knižnice pripravili.
pre deti, ako Trnavskí žoldPrvý program, na ktorom sme sa
nieri, alebo návšteva radnice,
kde je staroveká väznica. Na
zúčastnili, boli stredovekí rytieri.
Trnavských žoldnieroch boPočasie vyšlo, bol slnečný letný
jovali dievčatá. Bolo tam
deň, takže sa mohol program
šermovanie,
hľadanie strauskutočniť v záhrade knižnice, čo
teného
pokladu,
tancovanie,
bolo viac ako dobré, pretože na
alebo robenie placky z múky,
moje počudovanie prišlo veľmi
vody a soli. V stredovekej
veľa detí. Kompánia trnavských
väznici sme si čítali poviedžoldnierov si pripravila bohatý
ku a pozreli sme sa, ako vya zaujímavý program pre deti rôzzerá stará radnica. Vonku
neho veku. Na začiatku bol predsme súťažili o knižku.
stavený pán Ján, ktorý hľadal noPoďte sa aj vy presvedčiť
o naozajstnom letnom supervé vojsko, a tak si povyberal
klube v Trnave!
vhodných kandidátov na výcvik.
Lucia Demovičová
Keď boli malí bojovníci povyIV. D, ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava
beraní, mohol sa začať výcvik
mestskej stráže. Najprv ich museli naučiť pochodovať a až potom dostali do ruky drevcové zbrane.
Aby sa to naučili lepšie, prišla malá ukážka súboja s rôznymi zbraňami ako nože, dýky, palice alebo päste. Taktiež boli deťom predvedené dobové tance, po nich si mohli samy pripraviť v dobovej kuchyni
aj malú placku (nekvasený chlieb pozostávajúci z vody, múky a soli),
ktorá im veľmi chutila. Ďalšie stanovište za úlohu ukladalo pohľadať
stratený poklad, za odmenu si mohli vziať kúsok z neho, bol to slad3
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ký cukrík. Detičky potešilo, že v záverečnom žrebovaní mohli vyhrať
knižku. Radostne si ju odniesli domov.
Boli sme i na Literárnej vychádzke do západného krídla radnice.
Stretli sme sa pred knižnicou. Pred radnicou na nás čakal pán sprievodca, ktorý nám porozprával o najstaršej radničnej budove. K nej
bol neskôr pristavený domček pre kata. Dozvedeli sme sa, že v jeho
pracovnej náplni neboli len popravy a mučenie, ale i vyháňanie nechcených osôb z mesta a čistenie záchodov. Poprezerali sme si celú
budovu. Vstúpili sme do ciel, ktoré boli vybavené skromne, boli sme
v miestnosti pre dozorcov. Zaujali nás nielen reťaze a okovy, ktoré
museli mať väzni pripevnené k telu, ale i kresby väzňov na stenách.
Boli sme tiež v pivnici, veľkej miestnosti bez okien, tam sme si prečítali ukážky z knihy. Pre deti mali tety knihovníčky pripravenú súťaž. Rozdelili sa do skupín a každá dostala otázky, na ktoré museli
nájsť správnu odpoveď, neskôr sa vylosovali výhercovia krásnych
knižiek.
Na záver tohto zaujímavého, zábavného a tiež poučného dňa
v letnom superklube sme sa spolu odfotili.
Už teraz sa tešíme na budúcoročný superklub, pretože vieme, že nás
čaká kopec zážitkov, zábavy ale i nových vedomostí. Budeme sa snažiť prísť každý týždeň.
Janka Horváthová, 31 rokov
návštevníčka superklubu
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NAVŠTÍVILI NÁS
Za múrom
Prvý školský mesiac - september, sme v Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave ukončili besedou s najmladšou sci-fi autorkou na Slovensku
Vanessou Jóriovou. Dopoludňajšie stretnutie bolo plné zvedavých otázok a zaujímavých odpovedí. Stretnutia sa zúčastnili žiaci druhého stupňa základných škôl, ktorým autorka dala veľa podnetov pre budúcu vlastnú tvorbu.

Foto: archív KJF v Trnave

Okrem iného prezradila, že
má rozpísanú už druhú knihu,
aké prekvapenie – prezentáciu
jej knihy v škole s pánom riaditeľom, jej pripravili spolužiaci,
ale i čo robí vo svojom voľnom
čase. Najnovšie sa začala venovať potápaniu. Záverečnou bodkou podujatia bola tradičná autogramiáda a nekonečné fotografovanie s „takmer“ rovesníčkou Vanessou Jóriovou.
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Svet básní a rozprávok
7. októbra 2013 sme v oddelení pre deti privítali obľúbenú
spisovateľku a trnavskú rodáčku
Evu Kopúnkovú. V tento deň
oslavovala svoje narodeniny nielen ona, ale i osemročná Nin-ka,
ktorá sa besedy s autorkou zúčastnila. Všetci zúčastnení im zaspievali pesničku. Na stretnutí autorka predstavila aj svojich dvoch
verných kamarátov – bábky Vilka
a Evičku, ktorí jej „údajne“ pomáhajú písať knihy. Nezabudla
dodať, že sa môžeme tešiť na jej
najnovšiu knihu, ktorá by mala
vyjsť koncom tohto roka. Záver
stretnutia patril tradičnej autogramiáde. Deti potešila mož-nosť zakúpenia kníh a získania podpisu
autorky s venovaním.

Foto: archív KJF v Trnave
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Kašpárek a princezna
8. októbra 2013 sa
stretlo 79 najmenších čitateľov v knižnici na stretnutí s rozprávkou Kašpárek a princezna, ktorú nám
prišlo zahrať Boučkovo
loutkové divadlo zo susednej Českej republiky.
Deti nemali problém porozumieť českému jazy-ku a
s hlavnými postavič-kami
Foto: archív KJF v Trnave
prežívali ich starosti i radosti. Na záver herci dovolili deťom zoznámiť sa s bábkami – marionetami a
vyskúšať si vodiť bábky ako ozajstní herci.

Kde sa rodí šťastie?
25. októbra 2013 sa
uskutočnilo narodeninové stretnutie so spisovateľkou Oľgou Kohútikovou z Trstína, ktoré
prinieslo veľa radosti samotnej autorke, deťom,
ale i nám knihovníčkam.
sme sa do
Započúvali
Foto: archív KJF v Trnave
krásnych veršov z najnovšej knihy Kde sa rodí šťastie?, pri hádankách sa deti hlásili „ostošesť“
a popritom sme všetci obdivovali i krásne ilustrácie z tvorby pani Olinky.
Záver patril tradičnej autogramiáde, po ktorej deti odchádzali z knižnice
nielen s novými knižkami s podpisom, ale aj so sladkými perníkmi, ktoré
pre ne napiekla pani spisovateľka.
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Lúčne veršovačky
V piatok 8. novembra 2013 sme v oddelení pre deti privítali
milých hostí, ktorými boli spisovateľka Svetlana Majchráková a redaktorka z vydavateľstva Daxe Danuša Dragulová – Faktorová.
Obidve spája knižná novinka Lúčne veršovačky, ktorú prišlo privítať
94 zvedavých účastníkov. Knihu privítali krásnym a veselým programom deti zo Základnej školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva v Trnave, ktoré sa, sťaby šibnutím čarovného prútika, premenili na babku Borku z Hrnčárovéc a sudičky.
Beseda pokračovala nespočetnými otázkami a na každú odznela i odpoveď. Záver patril tradičnej autogramiáde, počas ktorej deti využili
možnosť zakúpenia kníh a získania venovania od hostí.

Foto: archív KJF v Trnave
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Johanka
v Zapadáčiku
18. novembra 2013
k nám do knižnice po
prvýkrát zavítala spisovateľka Toňa Revajová z Bratislavy.
Netrpezlivo na ňu čakalo 65 účastníkov zo
základných
škôl v TrFoto: archív KJF v Trnave
nave. Spisovateľku
deti privítali spevavým pozdravom k jej narodeninám, ktoré 5. novembra oslávila. K blahoželaniu sa pripojila i riaditeľka knižnice
Mgr. Lívia Koleková s kyticou kvetov. Pani spisovateľka bola veľmi
potešená a počas besedy deťom porozprávala o svojom narodení
v Poľsku, o svojej práci v Žiline, ale i o všetkých knižkách, ktoré napísala. Niektoré knižky deti už poznali, iné si knihy požičiavali po
besede, niekoľko žiakov si knižky i zakúpilo priamo po podujatí
a získali tak podpis s venovaním. Záverečná bodka patrila spoločnému fotografovaniu a podpisu do Galérie radosti, kde sú už podpisy
niekoľkých desiatok hostí. Nezabudla ani na čitateľov Čarušky:

9

Čaruška

Tajomstvo ukryté
v knihe
V piatok 22. novembra
2013 sa Knižnica Juraja
Fándlyho v Trnave pre niektorých šiestou hodinou večernou nie zatvárala, ale otvárala. Celé oddelenie pre
deti patrilo odvážnym malým filatelistom a skautom.
Po prvýkrát sme zorganizovali filatelisticko – skautskú nocovačku, počas ktorej
Foto: archív KJF v Trnave
sa deti navzájom spoznávali,
súťažili, tvorili, besedovali a spoločne odkrývali tajomstvo ukryté v knihe.
Ako prvý hosť sa predstavil PhDr. Július Bartek, ktorý deťom porozprával „ako
čítajú nevidiaci“. Poukazoval všetko potrebné pre bežný život nevidiaceho – od
abecedy – ako sa učia prváci Braillovo písmo, hodinky s otváracím skielkom, pomôcku na rozpoznávanie
mincí i bankoviek, colortest
na rozpoznanie farieb.
Po krátkej prestávke sme pokračovali rozprávaním o filatelii. Všetko zaujímavé nám
prezradil dlhoročný filatelista
Mgr. Ján Mička. Deti si prezreli staršie i novšie poštové
známky, vypočuli si pútavé
príbehy z histórie pošty
a dozvedeli sa o najbližších
podujatiach i filatelistických
súťažiach.
Foto: archív KJF v Trnave Počas noci deti odkryli tajomstvo ukryté v knihe, získali pekné ceny aj diplomy za odvahu. V sobotu ráno si po ne opäť prišli rodičia a
deti odchádzali s chuťou prísť aj nabudúce.
Bc. Veronika Chorvatovičová
KJF v Trnave
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Z TVORIVEJ DIELNE
Pani učiteľka Šimončičová nám
napísala: „... po besede s Toňou
Revajovou mi môj žiak povedal
krátku báseň, ktorú on sám vymyslel.“
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Tenis
Na hodine telocviku,
cvičili sme gymnastiku.
Máme radi rýchly pohyb
poď sa s nami trochu pobiť.
Nie bitka, údery,
ale pot a lepší zvíťazí.
Zrazu zvolal Denis
zahrajme si tenis!
Tenis sa hrá krátko,
zvolal vrtký Vratko.
Všetko sme hneď odložili,
rakety sme uchopili.
Máme triedu tenisovú,
chceme vidieť Hantuchovú!
Dominika Šišková
V. A, ZŠ s MŠ, Ul. K. Mahra 11, Trnava

Vianoce
Štedrý deň
Vianoce sú každoročne zázračné. Padajú
malé kvietky menom – Vločky. V zime sa
dá stavať snehový pán zvaný Snehuliak.
Niekedy sa hráme snehovú vojnu, z ktorej
sme celí premočení. Všetko je pokryté
veľkým bielym plášťom. Jedného dňa
sme našli malé opustené šteňa. Rozhodli
sme sa, že ho dáme babke pod stromček,
pretože babka žije sama vo veľkom dome.
Už nebude ani jeden z nich sám. A potom
nastane čas, na ktorý všetci určite čakáme.
Štedrý deň! Všetci máme pekný vianočný
stromček ozdobený našimi vlastnoručne
vyrobenými ozdobami. Vždy si všetci pod
ním niečo nájdu. Potom, keď si doma odbalíme darčeky, tak ideme k rodine a tam
si nájdeme ďalšie. Všetci sme stále spolu.
A to sú tie naše najkrajšie čarovné Vianoce!!!
Nina Vidličková
V. A, ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava
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Zima
Zima, zima, zimička,
poštípe ma na líčka.
Zakryje náš malý dom,
veľkým plášťom ako hrom.
Pyšní páni v oblekoch,
idú pekne cez prechod.

Kochajú sa nádhernou,
snehobielou perinou.
Na rybačku s korčuľami,
šmýkame sa s mamičkami.
Medovníky pečieme,
bielou penou máčame.
Stromček sa nám ligoce,
konečne sú Vianoce.
Nina Vidličková
V. A, ZŠ s MŠ K. Mahra 11, Trnava

Mačka a kuriatko
Bol raz jeden človek, ktorý sa volal Samo. Jedného dňa si kúpil mačku. Bola veľmi prítulná. Samo býval na dedine v Špačinciach. Mal za
svojím domom veľkú farmu, kde mal kurín so sliepkami a kuriatkami.
Jedno kuriatko sa dostalo z kurína von a išlo k Samovi domov. Najprv
ho mačka chcela zjesť, ale potom si uvedomila, že by ju Samo zbil.
Mačka a kuriatko sa skamarátili, Samo bol na nich veľmi pyšný.
Lukáš Morvay
9 rokov, ZŠ, Atomová ul. 1, Trnava
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PRIPRAVUJEME V ROKU 2014
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Viac sa dozviete: plagáty na nástenkách
www.kniznicatrnava.sk
facebook: Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Čarušku 2/2013
ilustrovali deti
z trnavských základných škôl:
Klára, Anička,
Sabína, Lucka
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