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V knižnici
Pri pohľade zdola, z výšky,
na policiach samé knižky.
Knižnica je rajom kníh.
Obdivujme krásu v nich,
osvojme si múdrosť z nich.
Knihovníčky milé tety,
vítajú tu všetky deti.
Knižky čítam nielen sama,
číta ich aj moja mama
a tiež babka, sestra, brat,
ba i jeho kamarát.
Dokonca ich číta naša myška.
Páči sa jej každá pekná knižka.
Najradšej má známu básničku:
Varila myšička kašičku.
Ján Čápka
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Z TVORIVEJ DIELNE
Pomiešané príbehy
V pobočke Prednádražie na Mozartovej ulici sa deti hrali s výrazmi:
Červená čiapočka
Kozliatka
Malá morská víla
Žaba
Domček na stračej nôžke
„Kto ma najviac ľúbi...“
a vymysleli toto:
Raz sa Červená čiapočka vybrala na prechádzku. Išla okolo
močiara a tam stretla žabu. Potom zamierila do lesa. Tam uvidela domček, v ktorom bývali
štyri kozliatka. Chvíľu sa s nimi
pohrala a išla ďalej. Keď išla
okolo mora, vynorila sa Malá
morská víla a chvíľu sa rozprávali. Ale potom už Červená čiapočka musela ísť. V ďalšom lese
uvidela domček na stračej nôžke.
V ňom bývali traja mládenci.
A Červená čiapočka povedala:
„Kto ma najviac ľúbi, ten nech si
ma zoberie za ženu.“ Potom žili
šťastne až do smrti. Koniec.
Hanka Weny, 3. B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Malá morská víla stretla
raz žabu a tá jej povedala :
„Kto ma najviac ľúbi, pôjde
do domčeka na stračej nôžke“. A tak malá morská víla
poprosila kozliatka, aby nabrali vodu do bazéna. Kozliatka teda nabrali vodu do
bazéna. Malá morská víla ich
ešte poprosila, aby ju odniesli
v tom bazéne až k domčeku
na stračej nôžke, lebo jej žaba
povedala, že kto ju najviac
ľúbi, nech ide do domčeka na
stračej nôžke. Ale nemali
dosť síl odniesť ju, a tak zavolali Červenú čiapočku
a spoločne ju tam odniesli.
A tá žaba ju začarovala na
žabu.
Hanka Pokorná, 4.B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava
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Raz jedného dňa sa žaba Rafaela vybrala do domčeka na stračej
nôžke. Bohužiaľ tam nedokázala
vyskočiť. Našťastie ju uvideli
kozliatka. Chceli jej pomôcť, ale
ani im to nevyšlo. Konečne otvorila dvere Červená čiapočka
a Malá morská víla. Červená čiapočka povedala: „Kto ma najviac
ľúbi, ten dostane domček na stračej nôžke“.
Martin Mužík, 4.B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Červená čiapočka bola sama
v lese a tam uvidela domček na
stračej nôžke. Bývala tam malá
morská víla. Tá schytila Červenú čiapočku a dala ju do klietky
a zvolala: „Kto ma najviac ľúbi!“ Nato prišla žaba. Červená
čiapočka ju pobozkala, zo žaby
sa stal princ Fero Mrkvička
a Červenú čiapočku vyslobodil
a žili spolu až kým nepomreli.
Marek Lajda, 4.B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Červená čiapočka sa prechádzala po lese. Uvidela žabu, ktorá stála pri domčeku na stračej
nôžke. V domčeku bolo kozliatko. Červená čiapočka ho nevedela zachrániť. Žaba išla zavolať
Malú morskú vílu, ktorá bola
v jazierku pri domčeku. Malá
morská víla kozliatko zachránila
a našla aj mamu kozu, ktorá sa
pásla na lúke. Tá, keď zbadala
svoje kozliatko, bola veľmi
šťastná.
Viki, 4.B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava

Malá morská víla si povedala, že pôjde za čarovnými morskými kozliatkami. Dala si na
hlavu červenú čiapočku a išla
von. Cestou stretla domček na
stračej nôžke alebo žabu ježibabu. Ešte stretla kúzelníka, ktorý
povedal: „Kto ma najviac ľúbi,
ten je hlúpy“.
Tomáš Susedka, 4.B
ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava
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NAVŠTÍVILI NÁS
Adam
a čarovná šmykľavka
Prvá beseda v novom školskom roku sa uskutočnila 26.
septembra 2016, kedy sme privítali pani spisovateľku Máriu
Lazárovú, ktorá k nám pricestovala z Bratislavy, aby nám
predstavila svoje knihy pre deti. Besedy boli hneď dve a zúčastnilo sa ich 82 zvedavých
čitateľov. Začali sme prvotinou
pre deti O medvedíkovi bez
mena. Príbeh odohrávajúci sa
v Zvieratkove je plný neočakávaných situácií a dopĺňajú ho
krásne ilustrácie, ktorých autorom je Juraj Martiška. Z knihy
Foto: archív KJF v Trnave
Ema a ružová veľryba nám
spisovateľka prečítala úryvok a my už vieme, že sa v nej ukrýva príbeh
priateľstva dievčatka Emy a jej ružovej priateľky veľryby Lily. Spisovateľka prezradila, že ku vzniku tretej knihy Adam a čarovná šmykľavka ju
inšpiroval vnuk Adamko. S touto knihou plnou zvieracích hrdinov môžeme
precestovať celý svet. Všetky tri knihy patria v našej knižnici medzi najpožičiavanejšie a veríme, že sa k nim zaradí aj prichádzajúca novinka Tri
mačiatka tety Lily (o ktorej píšeme na inom mieste). Pani spisovateľka
pre účastníkov priniesla záložky, a tak záver podujatia patril tradičnej autogramiáde.
Podujatie sa konalo s podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave
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Bojnickí búbeli
Dňa 22. novembra 2016 sa v oddelení pre deti Knižnice Juraja Fándlyho
uskutočnila beseda so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou. Na úvod sa
riaditeľka knižnice Mgr. Lívia Koleková prihovorila prítomným pri príležitosti oficiálneho otvorenia detského oddelenia po obnove interiéru. Po
úvodnom príhovore druhákom a tretiakom Základnej školy J. Bottu v Trnave predstavila Katarína Mikolášová knihu Bojnickí búbeli. Spomínala na
svoje prvé literárne začiatky. Zaznel aj úryvok zo spomínanej knihy, v ktorom sa deti dozvedeli o hlavnej hrdinke Vilhelmíne a koníkovi Emilovi.
Autorka deťom prezradila, ako vznikli mená postáv a tiež aj, prečo si vybrala práve mesto Bojnice do názvu knihy. Katarína Mikolášová deťom odpovedala na zvedavé otázky
a na pamiatku si odniesli záložky s podpisom spisovateľky. Všetci odchádzali spokojní
a autorka poďakovala za milé
prijatie a príjemnú besedu
v krásnom vynovenom prostredí.
Mgr. Alena Vozárová
Knižnica JF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave
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Kúzelník
so slovami
12. decembra
2016 k nám pricestoval Kúzelník so
slovami. Že neviete, kto to je? Známy
slovenský spisovateľ pre deti, básnik
aj prekladateľ v jednej osobe Ľubomír
Feldek. A keďže
Foto: archív KJF v Trnave
sa pripravujeme na
najkrajšie sviatky
v roku a rodina má byť pospolu, neprišiel sám. Sprevádzala ho jeho verná
manželka a úžasná rozprávačka príbehov Oľga Feldeková a ich dcéra Katka
Feldeková, ktorá nám spríjemnila celé dopoludnie spevom skladieb, ktorých texty napísal jej otec pán Feldek. V tomto roku oslávil Ľubomír Feldek svoje 80. narodeniny, a tak aj u nás bolo vinšovníkov neúrekom. Ako
prvá zablahoželala riaditeľka knižnice, po nej pokračovali deti – spevom,
hrou na akordeón aj recitáciou vlastnej tvorby s pridaním vlastnoručne vyrobeného blahoželania. Knižnica pre jubilanta pripravila aj darček v podobe
bibliografie. Celé podujatie bolo popretkávané veselými príbehmi, básničkami a spevom. Všetci sme si zarecitovali jubilantovu vianočnú báseň. Vy,
ktorí ste tam neboli, sa ju môžete naučiť z knihy alebo z našej Čarušky
a spríjemniť si adventný čas v kruhu svojich blízkych. Tu je:
Vianočná báseň
Všetci ľudia
svetom blúdia,
málokto má
všetkých doma.

A preto sa vymysleli také sviatky,
aby každý zablúdenec trafil spiatky,
aby každý, koho stále cesta láka,
spomenul si, že ho niekde niekto čaká...

Podujatie sa konalo s podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave
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Ako to vidia deti...?
12. 12. 2016 sme boli na besede
s Ľubomírom Feldekom v Trnave
v Knižnici Juraja Fándlyho, v čitárni.
Boli sme na nej my 4. A, potom 4. B, 3.
trieda a ešte aj deti z Hrnčiaroviec. Pán
Feldek prišiel so svojou manželkou Oľgou a dcérou Katkou. Hneď na začiatku
sme mu zaspievali ,,Veľa šťastia, zdravia“, lebo v októbri mal 80. narodeniny
a potom sme my, z tanečného krúžku,
zaspievali Žartovné piesne z Brezovej.
Pán Feldek sa narodil v Žiline, pani
Feldeková na Orave a teraz spolu žijú
v Bratislave. Majú 5 detí a 9 vnúčat.
Katka Feldeková spievala veľa pesničiek. Niektoré jej pán Feldek skladal,
napríklad Bratislavská káva, ale pesničky jej aj prekladal a najmä z francúzštiny, napríklad Svet v ružovom alebo
Nechce sa mi pracovať. Spievala pekne. Potom nám pani Oľga Feldeková
vyrozprávala dve smiešne príhody. Jedna z nich bola o tom, ako si vo vlaku
zabudla mobil a potom ho musela hľadať po celom Slovensku. Našťastie ho
našla. Na besede bolo super. Nakoniec
nám pán Feldek pri spoločnom fotografovaní zložil básničku:

12. 12. 2016 sme boli na
besede s Ľubomírom Feldekom v Trnave. Bol to veľký
zážitok!♥♥ Taktiež nám jeho
žena porozprávala príbeh,
ktorý sa naozaj udial a tu je:
„Keď som bola taká ako vy,
možno o rok mladšia, tak som
bola na Oravskom zámku.
Ako si vykračujem, tak najdem na zemi náušnicu. Bola
krásna a starožitná. Keďže
som bola slušne vychovaná,
tak som ju odniesla sprievodkyni a ona nato, že to je starožitnosť a zobrala si ju. Keď sa
pani Feldeková s rodičmi vrátila domov, tak jej mama vraví: Kde mám náušnicu!?
A pani Feldeková sa radšej
ani nepriznala. A teraz je vraj
vystavená na Oravskom hrade
náušnica jej mamy...“ Pri spoločnom fotení nám pán Feldek zložil báseň:
Pára sa mi pára,
na čižmičke sára.
Kto že mi ju zašije?
Milý zo Zavara!
Ivana Laura Chrenková, 4. A
ZŠ Zavar

Pára sa mi pára,
na čižmičke sára.
Ktože mi ju zašije?
Milý zo Zavara.
Ninka Janíková, 4. A
ZŠ Zavar
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12. 12. sme boli na besede s Ľubomírom Feldekom v Trnave.
Prišli sme tam, posadali sme sa a keď prišiel pán Feldek, tak sme mu zaspievali pieseň k narodeninám. Pán spisovateľ sa potešil. Potom mu pogratulovali
tety, odfotil sa s nimi. Predstavil svoju ženu menom Oľga Feldeková a dcéru
Katku Feldekovú. Zaspievali sme pesničky z Brezovej. Katka nám spievala pesničky napríklad: Ružový svet, Nechce sa mi pracovať, Bratislavská káva. Pán
Feldek nám rozprával rôzne príhody o svojich knihách. Napríklad, ako sa snažil
napísať 1. báseň v kaviarni a jeden pán sa naňho stále pozeral a Feldek ho chcel
vystrašiť, tak na 2. stranu papiera napísal veľkým tlačením písmenom HU, ukázal mu to a návštevník kaviarne sa nastrašil! Tú knihu pomenovali Hra pre tvoje
modré oči. To bola jeho prvá kniha, mal 21 rokov, keď ju napísal. Nakoniec sme
sa všetci postavili do radu na podpisy od pána Feldeka a Katky. Daroval nám
záložku so svojím podpisom.
Grace Haršányová, 4. A
ZŠ Zavar

Klub mladých filatelistov
... úspešný rok za nami... Aj v tomto roku mali naši čitatelia možnosť navštevovať filatelistický krúžok v oddelení pre deti a viacerí
nás aj reprezentovali v celoslovenskom kole filatelistickej olympiády v Belušských Slatinách. Blahoželáme Radomírovi Jačekovi,
ktorý si domov priniesol medailu za 3. miesto vo svojej kategórii.
Keďže tento rok Slovenská republika predsedala Európskej únii,
olympiáda bola obohatená o kvíz "Čo vieš o Európskej únii?", odkiaľ si naši filatelisti priniesli krásne ocenenia 1. a 3. miesta.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave
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Knižka pod stromček
V predvianočnom čase 19. decembra 2016 nás navštívila spisovateľka
Svetlana Majchráková, ktorá nám predstavila svoju doterajšiu tvorbu, ale
aj horúcu novinku, ktorá práve putuje do kníhkupectiev. Vyše 100 zvedavých účastníkov zaujali príhody dobrosrdečného vodníka Čľupka, ale aj
rozprávanie o škriatkoch a rytierskych cnostiach. Nielen chlapci ocenili aj
pravý historický meč, ktorý autorka priniesla na ukážku. Spoločne sme sa
započúvali i do lúčnych veršovačiek a viacerí žiaci pouvažovali nad výberom z tejto knihy do recitačnej súťaže Hollého pamätník. Prázdniny na
tretiu - zatiaľ posledná piata kniha a spomínaná novinka, môže aj vám
spríjemniť vianočné prázdniny, veď vyšla ako Knižka pod stromček...
Podujatie sa konalo s podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.
A pre všetkých posiela spisovateľka aj tento pozdrav:

Foto: archív KJF v Trnave
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Z NAŠICH PODUJATÍ
Prázdninový superklub 2016
24. ročník plný prázdninových aktivít sa uskutočňoval každú prázdninovú stredu v júli a v auguste. Pri organizovaní nám pomohla finančná dotácia
z Mesta Trnava. Zúčastnilo sa ho 479
účastníkov, keďže bolo 9 stretnutí,
priemerne to vychádza 53 účastníkov
Foto: archív KJF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave

10

na jednom podujatí. Podujatie bolo organizované pre čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho, ale i pre deti prázdninujúce v Trnave a v okolí. Aj v tomto roku prevažovali
deti z Trnavy, nechýbali deti z blízkych 17
dedín. Prišli aj deti z iných častí Slovenska: Bánsky Studenec, Dačov Lom, Marianka, Pezinok, Košice, ale i zo susedného Rakúska z mestečka Hainburg. Priemerný vek zúčastnených detí nám vo výpočtoch vyšiel na 7 rokov. O program sa
postaralo 12 hostí z 9 rôznych oblastí. Za ochotu
a milé slová ďakujeme: Beatke Vargovej Kuracinovej,
Jozefovi Škodovi zo Spolku
sv. Vojtecha, Kataríne Haršányiovej z Mestského úradu
Trnava, Márii Benkovičovej
z OZ Proti prúdu, Gabriele
Spustovej, Ingrid Novákovej
a Igorovi Horváthovi z Útulku Trnava, Petrovi Martiná-
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Foto: archív KJF v Trnave

kovi z OZ Rescuers Slovakia, príslušníkom Mestskej polície, Železničnej
a dopravnej polície.
Počas podujatí deti nielen besedovali s hosťami, ale aj súťažili a plnili
rôzne úlohy a zadania, či už ako jednotlivci alebo skupinky. Na záverečnom stretnutí nechýbalo vyhodnotenie, odmeňovanie knižnými cenami
a tričkami a, samozrejme, torta pre
všetkých účastníkov.
Benjamína Jakubáčová
Knižnica JF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave
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Knihy a príbehy 2016
V dňoch 10. a 11. novembra 2016
sa v Mestskej športovej hale v Trnave uskutočnil 2. ročník výstavy Kam
na strednú, počas ktorej sa uskutočnil
aj program našej knižnice pod názvom Knihy a príbehy 2016. 10. november 2016 bol bohatý na stretnutia
s regionálnymi autormi pre deti. Za
spoločný spisovateľský stôl zasadli
Foto: archív KJF v Trnave
spisovatelia Ján Čápka, Beata Vargová Kuracinová, Svetlana Majchráková, Gabriela Spustová, Oľga KohútikováŠtefaničková a ilustrátorka Oksana Lukomska. Predstavili nielen svoju doterajšiu tvorbu, ale i horúce novinky, ktoré môžeme očakávať pod vianočným
stromčekom. So spisovateľkou a hudobníčkou Beatou Vargovou Kuracinovou
sme si v závere spoločne zaspievali a s ilustrátorkou Oksanou aj vyrobili výstavné leporelo, ktorého titulku nakreslil ilustrátor Miroslav Regitko zo Šale,
ktorý bol jedným z hlavných hostí druhého dňa výstavy. Spolu s ním sme besedovali aj so spisovateľkou Gabrielou Futovou z Prešova, autorkou 18 kníh
pre deti. Počas oboch dní mali čitatelia a návštevníci možnosť zakúpiť si knihy a získať aj podpisy všetkých hostí na pripravené záložky. Chlapci aj dievčatá so zvedavosťou pozorovali svojich starších kamarátov - študentov stredných škôl a učilíšť pri rôznych pokusoch, ale i výrobe drobných predmetov,
chutných jedál i nápojov, či chove a výcviku zvierat. Možno aj počas týchto
dvoch dní sa niektorí z nich rozhodli, či chcú byť zdravotnými sestričkami,
chovateľmi, kuchármi,
cukrármi, bádateľmi, či
spisovateľmi, ilustrátormi,
redaktormi.
Podujatie sa konalo s podporou Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR.

Foto: archív KJF v Trnave
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Festival literatúry
a kráľov detských
čitateľov
20. - 22. septembra 2016
sme sa s našou kráľovnou
detských čitateľov Annou
Valentovou zúčastnili Festivalu literatúry a Kráľov detských čitateľov vo Zvolene.
Počas troch dní sme stretli až
pätnásť zaujímavých hostí –
spisovateľov a spisovateľky
pre deti a aj dospelých z celého Slovenska.
V prvý deň sme sa stretli
s kráľmi detských čitateľov
z dvanástich miest nášho
Slovenska priamo v Krajskej
knižnici Ľudovíta Štúra vo
Zvolene. Každého kráľa či
Foto: archív KJF v Trnave
kráľovnú sprevádzal knihovník či knihovníčka z domácej
knižnice. Po zoznámení sme sa zúčastnili v študovni knižnice podujatia Ako
chytiť múzu. Šesť autorov porozprávalo o svojich spisovateľských začiatkoch. Podujatie spevom dotvorili žiaci zo Súkromného konzervatória Pink
Harmony. Po ukončení sme sa presunuli do oddelenia pre deti, kde pokračoval program tvorbou posolstva čitateľom a spisovateľom. Každý kráľ či kráľovná predstavili svoje mesto a knižnicu a pustili sa do tvorivého písania.
Asistoval im spisovateľ Ondrej Kalamár. Po dokončení posolstva sme sa
spoločne presunuli do Zvolenského zámku, kde sme nazreli do Trinástej
komnaty a započúvali sme sa do autorského čítania Marty Fartelovej, Eriky
Jarkovskej a Petra Urbana.
Druhý deň v skorých ranných hodinách sme cestovali do blízkej obce
Vígľaš, kde nás čakala nielen prehliadka zámku, ale aj zdramatizovaná povesť o ňom pod názvom Na vysokej skale, ktorú sme si pozreli v zámockej
kaplnke. Po jej ukončení sme odcestovali späť do Zvolena, kde nás čakalo
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prijatie u primátorky mesta Zvolen, ktorej králi a kráľovné postupne predstavili svoje mestá a knižnice. Primátorka kráľov odmenila darčekovými
predmetmi mesta Zvolen. Potom sme absolvovali komentovanú prehliadka,
okrem historických pamiatok sme navštívili aj park Ľudovíta Štúra. Popoludnie potom patrilo literárno – hudobnému programu odohrávajúcemu sa
priamo na pešej zóne, kde sa králi a kráľovné predstavili širokej verejnosti
mesta Zvolen spolu so spisovateľmi. Samozrejme, odznelo aj tohtoročné
posolstvo čitateľom a spisovateľom. Vo večerných hodinách sa konalo
podujatie Nočná litera(túra). Autorské čítanie boli popretkávané spevom
hudobníka Ondřeja Daniša.
Tretí deň nás čakal výstup na Pustý hrad, kde nás pri Dolnom hrade čakal odborný výklad v podaní Alberta Loydla z Archeologického ústavu
SAV v Nitre. Po ňom sme pokračovali vo výstupe na Horný hrad. Privítal
nás rytier Pustého hradu, ktorý kráľom a kráľovnám po prednese povesti o
Pustom hrade, odovzdal kráľom a kráľovnám kráľovské listiny. Po spoločnom programe ukončenom fotografovaním sme zostúpili späť do centra
Zvolena, do knižnice, kde sme sa všetci rozlúčili dúfajúc, že sa niekedy
opäť stretneme...Tri dni plné čítania a stretnutí budú v nás ešte dlho doznievať.
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave
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Vynovené priestory
22. novembra 2016 sme privítali vo
vynovených priestoroch oddelenia pre
deti prvú spisovateľskú návštevu Katarínu Mikolášovú. Ocenila všetku našu
snahu o skrášlenie a spríjemnenie nášho kráľovstva kníh. Po dlhých rokoch
knižky dostali svoje nové poličky. Iste
ste si všimli, že sú farebné, lepšie
označené. Pre vaše pohodlie tu nájdete
aj tuli vaky, pre nezabudnuteľné zážitky nové hračky a bábkové divadielko.
Nové regály mohla knižnica zakúpiť
z finančnej podpory Fondu na podporu
umenia, ktorý bol zároveň hlavným
Foto: archív KJF v Trnave
partnerom projektu Obnova interiéru
oddelenia pre deti.
Želáme vám, našim malým čitateľom, veľa radosti z čítania a príjemný
zážitok z každej návštevy knižnice.
Benjamína Jakubáčová
Knižnica JF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave
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Vianoce v knižnici
V tomto roku mohli naši čitatelia aj priatelia knižnice prežiť adventný čas
spolu s nami počas štyroch adventných stretnutí v priestoroch čitárne. Každý, kto si našiel chvíľku pre seba, mohol načerpať energiu pri dobrej knihe
a vzácnych hosťoch. Prvé stretnutie pod názvom Advent prichádza prilákalo účastníkov od najútlejšieho veku, súťažili malí čitatelia aj dospelí. Veľa sme sa naučili a pekným cenám sa účastníci potešili. Druhé stretnutie
Vianočné čaro k nám priviedlo aj trnavskú autorku a hudobníčku Beatku
Kuracinovú - Vargovú, vďaka ktorej sme si mohli zaspievať koledy a pripraviť sa na najkrajšie sviatky v roku. Tretie stretnutie prezradilo, aké sú
Vianoce u Kristíny Farkašovej, ktorá je nielen mamou trojročných dvojičiek, ale aj autorkou knihy Som mama. Mali sme možnosť vypočuť si
ukážku z jej druhej knihy Stále som mama i spoznať jej dvojčence, ktoré
s ňou pricestovali. Spoločne sme si zaspievali, pobesedovali ako jedna veľká čitateľská rodina. Počas štvrtého stretnutia s názvom Tri mačiatka tety
Mily sme spoznali hlavné postavičky tejto knižky, ale aj autorskú dvojicu spisovateľku Máriu Lazárovú a ilustrátorku Simonku Čechovú. Opäť nechýbalo spoločné čítanie ani voňavý čaj.
Adventné stretnutia navštívilo vyše 80 účastníkov. Prišli deti, rodičia, priatelia i náhodní okoloidúci, ktorí si všimli svetielko. Všetci boli vítaní. Bolo
nám spolu príjemne a teraz už posledné prípravy. V kruhu rodiny šťastné
a veselé!!!
Mgr. Veronika Chorvatovičová
Knižnica JF v Trnave

Foto: archív KJF v Trnave
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PRIPRAVUJEME V ROKU 2017

90. VÝROČIE VZNIKU
KNIŽNICE
JURAJA FÁNDLYHO TRNAVE

CELÉ SLOVENSKO
ČÍTA DEŤOM
3. ročník:
Čítajme deťom 20 minút každý deň

VIANOČNÉ KOLEDY
A VINŠE
Hudobno-slovné pásma

LES UKRYTÝ V KNIHE
Stretnutie detí
s lesnými pedagógmi

ADVENT V KNIŽNICI

NOC S ANDERSENOM
31. 3. – 1. 4. 2017

PRÁZDNINOVÝ
SUPERKLUB 2017
Téma: Kultúrne bohatstvo
Slovenska

ZAŽEŇ NUDU
SPOLU S NAMI
ZÁBAVNÝMI SÚŤAŽAMI
20. 2. 2017 - 24. 2. 2017

KLUB
MLADÝCH FILATELISTOV
KNIHA A EŠTE
TROCHU VIAC
Séria podujatí so spisovateľmi a
a ilustrátormi
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KRÍŽOVKA
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V tajničke je ukrytý názov podujatia, ktoré sme pripravili počas
adventného obdobia v knižnici.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

horí na adventnom venci
potreba na šitie
dopravný prostriedok
najznámejší dánsky rozprávkar
kyslá tekutina, ktorú používame v kuchyni
chytáme na ňu ryby
biela pokrývka na zemi
máme z nej uštrikovaný sveter
v zime zohrejú ruky
na policiach v knižnici ich je veľa
žart
vodný živočích
pečieme ich na Vianoce
zviera s dlhým krkom
kyslé ovocie plné vitamínu C
strihajú papier i konáre
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