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  Milí kamaráti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danuša Dragulová-Faktorová  

 

 

 

 

 

 

 

 

„A čo ešte?“ vrana kráka.  

Robíme si snehuliaka.  

Ako sochár z hliny.  

Nech je každý iný!  

Raz vrkoče a raz bradu 

modelujme pre parádu.  

Snežný batman, Potter, mních 

 – vystupujú ako z kníh.  

Kedy ešte nudí telka?  

Keď sa ozve z kŕmidielka  

tiché čivi, šuchot krídel,  

keď si prídu po svoj prídel  

operení susedia.  

Že sme blízko, nevedia.  

Keď sa tma pred dom dovlečie,  

vezmeme knihu, Človeče...  

Podľa medovníkovej vône v kuchyni,  

vieme, že idú Vianoce a prázdniny.  

Nech ich prežijeme v šťastí a zdraví,  

to dnes každý každému želá, vraví 

čas, ten sa vždy kráti.  

On je už raz taký.  

Raz slnko, raz mraky...  

Zas k nám prišla zima.  

Vravíme si: Príma!  

Chystáme si boby, sane...  

Keď nasneží, rýchlo na ne!  

A v decembri dolu z briežka  

lepšie sú než kolobežka!  

Či z činžiaka, z domu, z chyže,  

kto je smelý, berie lyže.  

Šantenie a zábava  

ľahko aj chlad zdoláva.  

Jedným slovom: vždy je príma,  

keď k nám príde biela zima.  

Po jesennom daždi,  

teší sa z nej každý.  



DOBRUĽKINE  

DOBRODRUŽSTVÁ 

Stretnutie detí  

s jubilujúcou spisovateľkou 

Gabrielovou Spustovou 

23. októbra 2017 sme prežívali 

Dobruľkine dobrodružstvá vďa-

ka spisovateľke Gabriele Spus-

tovej, ktorá nám nielen prečíta-

la časť z pripravovanej knihy, 

ale dovolila nám nazrieť aj do 

svojho súkromia, keďže v prí-

behu vystupuje Dobruľka – čo 

je vlastne jej ročná vnučka Ju-

linka. Okrem toho sme sa roz-

právali aj o obľúbených mačiat-

kach Justínovi a Lili, ale aj        

o zvieratkách ukrytých vo ver-

šovaných bájkach, ktoré deti 

často recitujú v súťaži Hollého 

pamätník. Nechýbali ani zveda-

vé otázky našich účastníkov      

a záver patril tradičnej autogramiáde, počas ktorej deti získali záložku        

s podpisom autorky, ktorá im bude pripomínať toto milé stretnutie.  

V rámci projektu Kniha a ešte trochu viac, ktorý finančne podporilo 

Združenie vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky. 

 

 

KTOŽE TO PADOL Z VIŠNE? 

Stretnutie detí s jubilujúcim spisovateľom Romanom Bratom 

14. novembra 2017 navštívil a potešil našu čitateľskú rodinu ozajstný Brat! 

Spisovateľ Roman Brat z Bratislavy sa stretol s deťmi počas dvoch besied 

a predstavil nielen novú knižku pod názvom Rozprávka o veštcovi a starej 

krivde, ale i celú doterajšiu tvorbu. Beseda pre našich najmenších bola 
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NAVŠTÍVILI NÁS 



spestrená premietnutím dvoch rozprá-

vok, ktoré boli spracované ako televíz-

ny večerníček pod názvom Čo vidia 

stromy? Popoludňajšia beseda bola ve-

novaná hlavne teenagerom, s ktorými 

sa spisovateľ porozprával nielen o ši-

kane, ale aj o povolaní dramaturga, 

ktoré vykonáva v televízii a pred nie-

koľkými rokmi aj v rozhlase. Autor 

odpovedal na všetky zvedavé otázky   

a prezradil niečo aj o rozprávkach, kto-

ré už má rozpísané... Záver patril tra-

dičnej autogramiáde, počas ktorej vše-

tci účastníci odchádzali so záložkami, 

na ktoré sa im jubilujúci autor podpí-

sal.  

V rámci projektu Kniha a ešte trochu 

viac, ktorý finančne podporilo Združe-

nie vydavateľov a kníhkupcov Sloven-

skej republiky. 
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LEGENDA  

1. decembra 2017 deti otvárali nielen prvé okienka adventných kalendárov, 

ale aj novú knižku s názvom Legenda, ktorú sme spoločne privítali u nás    

v knižnici. Vďaka jej autorke Svetlane Majchrákovej sme nakukli do histó-

rie a mali sme možnosť si pozrieť aj ozajstný meč z historickej zbierky jej 

otca. Knihu ilustráciami dotvorila Oksana Lukomska, ktorá nám priniesla 

ukázať originál, podľa ktorého vznikla obálka knižky. O vydaní spomína-

nej knižky porozprávala vydavateľka Danuša Dragulová-Faktorová, vďaka 

ktorej knižka uzre-

la svetlo sveta      

a vybrala sa medzi 

čitateľov. Veríme, 

že detské želania, 

ktoré naše sudičky 

vyslovili, sa napl-

nia a zlatý prášok, 

ktorým bola kniha 

posypaná, čitate-

ľov prenesie do 

dávnej minulosti...     
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Zľava: O. Lukomska 

     S. Majchráková 
     D. Faktorová 



ČO SI ŠI-ŠI? PRÍBEHY  

AFRICKÝCH ZVIERATIEK  

Celé Slovensko číta deťom...  

aj na Mikuláša...  

Naša knižnica sa opäť zapojila 

do tohto celoslovenského projek-

tu, tentokrát prezentáciou kniž-

nej novinky, z ktorej sme si 

hneď v úvode prečítali prvý prí-

beh. Všetko sa to udialo 7. de-

cembra 2017, keď do knižnice 

zavítali tri milé dámy, aby de-

ťom predstavili svoje spoločné 

dielo - knižku Čo si šiši? Príbehy 

afrických zvierat, ktoré ušli zo 

ZOO do svojej rodnej krajiny... Čo všetko sa im prihodilo, sa dozvedáme z 15 prí-

behov z pera spisovateľky Dany Hlavatej. Knižka, ktorú farebnými ilustráciami 

dotvorila ilustrátorka Jana Homolová – Mesiariková, vyšla vo vydavateľstve DA-

XE, ktoré zastupovala jeho riaditeľka Danuša Faktorová. A keďže v Afrike je 

množstvo piesku, nechýbal 

ani u nás. Púštnym pieskom 

deti knihu posypali a spoločne 

jej zaželali, aby sa deťom pá-

čila, aby si ju chránili, aby bo-

la pekným darčekom...  Počas 

tohto milého stretnutia nechý-

balo množstvo otázok a odpo-

vedí. Zavŕšila to autogramiá-

da, počas ktorej deti dostali 

záložky s podpismi hostí, kto-

ré im budú pripomínať toto 

adventné podujatie, ale i oba 

detské časopisy, ktoré vydáva 

vydavateľstvo DAXE.  

V rámci projektu Kniha a eš-

te trochu viac, ktorý finančne 

podporilo Združenie vydava-

teľov a kníhkupcov Sloven-

skej republiky. 
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Zľava: D. Faktorová, D. Hlavatá, J. Homolová 



PIEŠŤANKO  

A PANI NITKOVÁ 

11. decembra 2017 sa    

v knižnici uskutočnilo 

tretie adventné stretnu-

tie, počas ktorého sme 

privítali knižnú novinku 

Piešťanko a pani Nitko-

vá. 113 účastníkov sa 

dozvedelo o neviditeľ-

ných bytostiach – škriat-

koch, ktorí sa vyskytujú 

aj v našich kúpeľoch.   

A tak už vieme, kto je 

Piešťanko, Bardej, Smr-

dáčik, Sklenôčka, Sliačanka... Deti knižku privítali vianočnými maľovaný-

mi guľôčkami a kamarátky spisovateľky Zlatka Matláková a Beatka Kura-

cinová vrchnáčikmi od minerálok a tiež ich etiketami. Okrem vítania sme 

spoločne pobesedovali – otázok a odpovedí bolo neúrekom, presne ako pl-

ná herňa oddelenia pre de-

ti. Spisovateľka Hanka 

Košková a vydavateľka 

Danuška Dragulová nielen 

zaujímavo rozprávali, ale 

aj autogramy rozdávali.    

A nielen to. Z vydavateľ-

stva DAXE sa každému 

ušiel darček v podobe ča-

sopisu Maxík aj Zvonček.  

V rámci projektu Kniha   

a ešte trochu viac, ktorý 

finančne podporilo Zdru-

ženie vydavateľov a kníh-

kupcov Slovenskej repub-

liky. 
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    Zľava: Z. Matláková, D. Faktorová, B. Kuracinová, H. Košková,   

   V. Chorvatovičová  
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KRISTIÁN Z ASTRÁDIE 

19. decembra 2017 sme sa stretli s milou dvojicou spisovateliek z vydava-

teľstva DAXE. Vydavateľka Danuša Dragulová-Faktorová priviedla so se-

bou svoju dcéru Xéniu Faktorovú. Xénia je študentkou medicíny a napísala 

už 5 detských kníh. Naše štvrté adventné stretnutie s vydavateľstvom DA-

XE sa nieslo v znamení vítania knihy Kristián z Astrádie. Keďže je o ves-

míre, deti knihu 

privítali trojakými 

farebnými ka-

mienkami - ako    

z vesmíru. Žiaci  

3. a 5. ročníkov 

trnavských základ-

ných škôl kládli 

obom hostkám 

množstvo otázok   

a netrpezlivo oča-

kávali aj ich auto-

gramy. Všetci od-

chádzali s darče-

kom. V rukách si 

niesli časopis Ma-

xík.  
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Tohtoročný advent v knižnici sme ukončili stretnutím našej čitateľskej rodi-

ny v priestoroch čitárne 20. decembra 2017, kde sa konala prezentácia kni-

hy Ježko Dežko za účasti viacerých hostí. Hlavným bol samozrejme náš dl-

horočný priateľ knižnice, spisovateľ Ján Čápka, ktorého familiárne voláme 

"zázračný deduško", lebo on naozaj zázračne pracuje so slovíčkami. Pre-

svedčili sa o tom aj účastníci tohto podujatia. Druhým hosťom bola ilustrá-

torka Tatiana Vrtochová, ktorá však knižku tentokrát neilustrovala, ale po-

mohla vyše štyridsiatim žiakom výtvarnej školy Pablo stať sa malými ilus-

trátormi... ako ich učiteľka im pri tejto práci pomáhala. Za všetkých sme 

vyspovedali štyroch - dvoch chlapcov a dve dievčatá. Milej knižke sa pri-

hovorila malá čitateľka Terezka, ktorá jej popriala hneď trikrát, okrem iné-

ho aj to, aby ju mal každý rád. Medzi účastníkmi boli nielen deti, ale aj ich 

rodičia, starí rodičia, ba i kamaráti z výtvarnej školy. Okrem čítania krás-

nych básní z knižky, sme si pozreli aj výstavu týchto ilustrácií a celé podu-

jatie nám hudobne spríjemnila skupina Hudba z Marsu. Záverečná autogra-

miáda sa niesla v znamení 

rozhovorov, spoločného 

fotenia, aj vianočných 

prianí. A preto už môžu 

prísť Vianoce...  
 

Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave 
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Zľava: V. Chorvatovičová 

      J. Čápka 
      T. Vrtochová 



ŠKÔLKARI A ČA-

ROVNÉ SLOVÍČKA 
"Prezradím vám jedno veľ-

ké tajomstvo. Niektoré slo-

víčka majú čarovnú moc! 

Deň je s nimi oveľa krajší  

a ľudia sú vďaka nim k se-

be milší." Týmito slovami 

sa začalo stretnutie škôlka-

rov, ktorí navštívili v sep-

tembri a októbri hudobné 

oddelenie Knižnice Juraja 

Fándlyho v Trnave. Pro-

stredníctvom hudobno-

slovného pásma s názvom Čarovné slovíčka sa deti dozvedeli o všetkých 

slovách, ktoré každý deň používajú a robia z nich slušných ľudí. Deťom 

boli prezentované piesne z CD Čarovné slovíčka, Dobré ráno, dobrý deň    

a Veľmi ťa ľúbim mama, ktoré poznali a zapájali sa do spevu. Hravou for-

mou sa dozvedeli príbeh Ako prišli Prosím, Ďakujem a Prepáč k svojim 

menám. So zaujatím sledovali divadielko O medvedíkovi, ktorý zabudol 

poprosiť. Na spestrenie programu si zahrali do rytmu s Orffovými hudob-

nými nástrojmi v sprievode klavíra. Pohybové hry, navodzujúce radostnú 

atmosféru, im vyčarili úsmev na tvári a radosť prejavovali aj pri piesni        

s názvom Keď si šťastný. 

  

MÔJ ŽIVOT S HUDBOU - NEVIDIACI A HUDBA 
Mesiac november bol pre hudobné oddelenie výnimočný tým, že v tomto 

mesiaci mali žiaci 4. ročníka ZŠ A. Merici v Trnave jedinečnú príležitosť 

sa v rámci cyklu Môj život s hudbou zoznámiť s dvoma nevidiacimi talen-
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Z NAŠICH PODUJATÍ 

Hudobné oddelenie knižnice, ktoré sídli v historickej budove  

Domu hudby M. Schneidra Trnavského, približuje deťom i dospelým 

svet hudby zaujímavými podujatiami. 
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tovanými hudobník-

mi - klaviristom Vik-

torom Radošovským 

a huslistom Viktorom 

Knapom, ktorý mal 

už dokonca možnosť 

zahrať si s husľovým 

virtuózom Petrom 

Michalicom. Pre 

predškoláka Viktora 

Radošovského bolo 

jeho vystúpenie pre-

miérou a svoje hu-

dobné nadanie pred-

stavil prostredníc-

tvom klavírnych 

skladieb J. S. Bacha: Ária, Vladimíra Godára: Jarné kvietky, Juraja Hatríka: 

Načos‘ ma mamička a pásmom krátkych skladieb Maličká som, Dážď, 

Uspavánka a Sláviček. Žiak 5. triedy základnej školy Viktor Knap predvie-

dol svoj talent hrou na husliach skladbou Antonína Dvořáka: Humoreska, 

Fritza Kreislera: Melodie a Antonia Vivaldiho: Štyri ročné obdobia: Zima. 

Všetky skladby hral v klavírnom sprievode Mgr. art. Hany Schlosser ArtD. 

Prítomným porozprával o začiatkoch hry na klavíri nevidiaci knihovník 

PhDr. Július Bartek. 

  

ELVIS PRESLEY 
Hudobno-slovného pásma El-

vis Presley sa v mesiaci októb-

ri v hudobnom oddelení zú-

častnili študentky Pedagogic-

kej a sociálnej akadémie bla-

hoslavenej Laury pri príleži-

tosti 40. výročia úmrtia spevá-

ka, skladateľa a herca považo-

vaného za Kráľa rock and rol-

lu. Elvis Presley si svojím 
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zvláštne zafarbeným hlasom získal celosvetovú popularitu a stal sa jedným 

z prvých predstaviteľov žánru rockabilly, ktorý bol rytmickým zosilnením 

spojenia country a rhythm and blues. Študentky si zatancovali v rytme Elvi-

sových piesní, dozvedeli sa zaujímavosti z jeho života a na záver zaznela 

pieseň „I 'll Hold You in My Heart“ (Budem ťa mať vo svojom srdci). 

 

VIANOČNÝ KONCERT 
Na vytvorení predvianočnej atmosféry sa podieľali žiaci a učitelia Základ-

nej umeleckej školy M. Schneidra Trnavského v Trnave vianočným kon-

certom, ktorý sa uskutočnil 12. 12. 2017. Na úvod zaznelo gitarové septeto. 

Mladí hudobníci hrali na klavíri, husliach, saxofóne, viole, violončele a tí 

najmladší sa predstavili spevom kolied v sprievode gitár. Cieľom koncertu 

bolo spríjemniť predvianočný čas ľuďom s mentálnym postihnutím. Prí-

tomní klienti Denného stacionára na Kalinčiakovej ulici v Trnave a Domo-

va sociálnych služieb na Stromovej ulici v Trnave mali skvelý hudobný zá-

žitok. Nadšene tlieskali a tešili sa z tohto podujatia. 

 
PhDr. Alena Vozárová 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave 
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Prázdninový superklub v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave, ktorý sa konal každú 

prázdninovú stredu v júli a v auguste 2017, prilákal 562 návštevníkov nielen z Tr-

navy a blízkeho okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov, napr. zo Zvolena, Modry, 

Šenkvíc, Bánskeho Studenca, ale aj z Anglicka a Rakúska. V roku 2017 to bol ju-

bilejný 25. ročník letných aktivít. Počas týchto rokov prázdninové podujatie navští-

vilo vyše 10 000 návštevníkov a vyše stovky hostí z rôznych oblastí. Tento rok to 

boli spisovatelia, hudobníci, letuška, ilustrátorka a nechýbali ani návštevy Spolku 

sv. Vojtecha a Západoslovenského múzea v Trnave i Národnej rady SR a vydava-

teľstva DAXE v Bratislave. 

Podujatie finančne podporilo mesto Trnava a uskutočnilo sa osem stretnutí. 

 

Slovenské mamičky, spievajte stále naše pesničky  
12. júla 2017 dopoludnia sa otvorila brána knižničnej záhrady pre všetky zvedavé 

prázdninujúce deti. 25. ročník slávnostne otvorila riaditeľka knižnice Mgr. Lívia 

Koleková. Hudobným hosťom bol spevák a hudobník Bystrík Červený. Spolu      

s ním do poroty zasadla aj priateľka knižnice, spisovateľka a tiež hudobníčka Beat-

ka Kuracinová Vargová. Pre odvážnych speváčikov čakali knižné ceny a diplo-

my.  

 

Skrášli aj opraví, hravo si poradí 

19. júla 2017 sa knižničná záhrada zmenila na tvorivú dielničku plnú usilovných 

včeličiek. Po predstavení grafičky, ilustrátorky a reštaurátorky Oksany Lukom-

skej, ktorá pochádza z Ukrajiny, sa deti pustili do práce. Výsledkom dopoludňaj-

šieho snaženia je krásne farebný spomienkový plagát k 25. výročiu Prázdninového 

superklubu.  

 

Pomáhať a ratovať, na to treba denne dbať 

26. júla 2017 sme sa so „Superklubákmi“ vybrali do histórie. V Západoslovenskom 

múzeu sme si pozreli výstavu dobrovoľného hasičstva v Trnavskom samospráv-

nom kraji. Deti najviac upútali hasičské uniformy, ochranné prilby aj bicykle. Po 

hasičstve sme zamierili aj do expozície kráľa zberateľov – Štefana Cyrila Parráka.  

 

Kapitán Padák nová kniha je, aj Štefan Banič sa zhora raduje 

2. augusta 2017 ani tropické teploty neodradili deti od návštevy knižnice. Privítali 

sme letušku a zároveň autorku knihy Kapitán Padák Kristínu Baluchovú, ktorá 

nám z nej nielen prečítala, ale aj porozprávala, ako kniha vznikala.  

 

Čaruška  

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2017 

Téma: Slovensko a naše kultúrne bohatstvo 
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Navštevujeme ich rady, sú to naše starobylé hrady 

9. augusta 2017 do knižničnej záhrady zavítala regionálna autorka Svetlana Maj-

chráková, autorka viacerých kníh pre deti, ale aj dobrodružno – historického romá-

nu pre tínedžerov i dospelých.  

 

Slovenská národná rada 

to je – keď sa o našom 

šťastí rozhoduje... 

Prázdninový superklub sa 

16. augusta 2017 presťa-

hoval. Ale iba na niekoľ-

ko hodín priamo do nášho 

hlavného mesta. Autobus 

plný „Superklubákov“ 

zastal pred Národnou ra-

dou Slovenskej republiky, 

kde nás čakala hodinová 

exkurzia. Z tej sa však 

stala dvojhodinovka plná 

zvedavých detských otá-

zok. Pani sprievodkyňa 

Lujza Kintlerová nám 

porozprávala o štátnej vlajke, hymne, pečati, pospomínala veľmi dôležité osobnosti 

našej histórie, ako napríklad: Štúr, Hurban, Hodža, ale aj Štefánik.  

Druhá časť superklubu 

sa konala vo vydavateľ-

stve DAXE, v ktorom 

nás privítala riaditeľka, 

spisovateľka, šéfredak-

torka a verná priateľka 

našej knižnice v jednej 

osobe Danuška Dra-

gulová-Faktorová so 

svojou dcérou Xéniou, 

ktorá je tiež spisovateľ-

kou. Najprv sme si pre-

zreli priestory, v kto-

rých vznikajú nielen 

knihy, ale aj časopisy 

pre deti Maxík a Zvon-

ček. Po prehliadke sme 
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sa pousádzali vo vydavateľskej záhrade, kde sme pobesedovali s oboma autorka-

mi.  

Záverečné poďakovanie vo výtvarnom stvárnení Oksanky Lukomskej s námetom   

z knihy Svetlanky Majchrákovej za nás všetkých odovzdala zástupkyňa riaditeľky 

knižnice Benjamína Jakubáčová.  

 

Slávny to Slovák, náš Anton Bernolák! 

23. augusta 2017 sme sa vybrali po stopách Antona Bernoláka. V Trnave sa nachá-

dza Bernolákova brána i jeho socha s nápisom: Slováci, tu máte slovo moje o reči 

vašej! A našli sme ho aj v Spolku svätého Vojtecha, kde sa nachádzajú nielen kni-

hy, ktoré napísal, ale aj jeho vlastnoručný podpis Antonio Bernolak. Okrem týchto 

vzácností sme si prezreli historické priestory, kaplnku, knižnicu i archív. Hoci sú 

prázdniny, deti zaujali aj učebnice, z ktorých sa učili naši starí a prastarí rodičia i 

starodávne a vzácne biblie.  

Po návrate do knižnice sme privítali dvoch hasičov zo Záchranného a hasičského 

zboru v Trnave, ktorí nám porozprávali, ako sa k tomuto povolaniu dostali. Dozve-

deli sme sa, aká technika im pri zásahoch pomáha a následne sme si ju prezreli aj 

vyskúšali.  

 

Kultúrne bohatstvo 

je vzácne, chránime 

ho, to je jasné! 

30. augusta 2017 sa 

uskutočnilo posledné 

tohtoročné prázdni-

nové dopoludnie. 

Prázdninový super-

klub a jeho 25. roč-

ník prišlo spolu s na-

mi ukončiť niekoľko 

vzácnych hostí. De-

ťom sa prihovárali 

spisovatelia Ján 

Čápka, Gabriela 

Spustová, Svetlana 

Majchráková, Oľga 

Kohútiková, ale aj ilustrátorka Oksana Lukomska či hudobníčka Beata Kura-

cinová, ktorá rozospievala malých aj veľkých. Slávnostné vyhodnotenie potešilo 

25 najaktívnejších „Superklubáčikov“, ktorí si odnášali nielen diplomy, ale aj ceny 

v podobe tričiek, kníh, balónov. Záver prázdnin sme si osladili aj tortou v podobe 

 

Čaruška  

 



knihy, na ktorej nechýbalo 25 sviečok... a tí, ktorí prísť nemohli alebo nestihli, 

mohli zazrieť 25 balónov, ktoré sme spolu počas odbíjania dvanástej hodiny vy-

pustili na ukončenie našich obľúbených prázdninových aktivít.  
 

Benjamína Jakubáčová 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave 
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ÚSPEŠNÍ KNIHOVNÍCI 
 

Z iniciatívy slovenských knižníc a najmä Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove 

vznikla jedna zaujímavá aktivita, ktorá prináša detským knihovníkom nové nápady 

a inšpirácie. Je to Prehliadka knižničných podujatí pre deti a mládež. Okrem toho 

je aj súťažou, čo je určite pridaná hodnota. 

Naša kolegyňa Mgr. Veronika Chorvatovičová si z tejto súťaže v predchádzajúcich 

ročníkoch priniesla už viaceré ocenenia. V tomto 8. ročníku sa súťažilo na tému: 

Každý z nás môže byť hrdina. Spolu s PhDr. Júliusom Bartekom, nevidiacim kni-

hovníkom, sa zúčastnili prehliadky s programom Žijú medzi nami. Ich snaha bola 

odmenená veľkým ús-

pechom. Z Prešova si 

v septembri priniesli 

Hlavnú cenu. Blaho-

želáme!  

 
Benjamína Jakubáčová 

Knižnica J. Fándlyho 

v Trnave 
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Z TVORIVEJ DIELNE 

Zimná báseň 
 

Pani Zima, ty potvora, 

kedy nasnežíš do dvora? 

Chceme bielu perinu, 

nie počasie nad nulu. 

 

Konečne v Trnave sneží, 

sánkovať sa Emka beží. 

Vonku fučí fujavica, 

mráz nám štípe líca. 

 

Jožko ponáhľal sa do školy, 

nohy sa mu šmýkali. 

Často sme sa guľovali, 

mrazivé dni ubiehali. 

 

Zostala len čľapkanica, 

už nefučí fujavica. 

Zasa sme len smútili, 

telku sme si pustili.  

 

Vianoce boli na blate, 

Silvester v snehovom kabáte. 

Pani Zima, jar blíži sa, 

o rok, dúfam, vidíme sa.  
 

Sofia Malánová  

V. A, ZŠ s MŠ  

Ul. K. Mahra 11, Trnava 

Zimný mesiačik 
 

Zima, zima prišla zas, 

rýchlo sa nám kráti čas. 

Mesiac bledý putuje 

na oblohe chorý je. 

 

Choroba ho skolila, 

až do noci trápila. 

Čierna nôcka sa strachuje, 

že mu veľmi zima tu je. 

 

Mamka noc sa hnevá, 

že si teplú čiapku nedá. 

To nie je žiadna pýcha, 

keď sa po návrate kýcha. 

 

Mamka si ho uloží, 

lebo jej na ňom záleží. 

Varí kašu, parí čaj, 

do služby sa poberaj. 

 

A Mesiačik v krátkom čase 

mohol pekne na púť zase. 

Aby vyšiel ďalšiu nôcku, 

v zimný večer na obchôdzku. 
 

Zoja Rakovická 

V. A, ZŠ s MŠ  

Ul.  K. Mahra 11, Trnava 
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Zimná radosť 
 

Chlapci sa často guľujú, 

dievčatá sa sánkujú. 

Hráme tiež hokej, 

všetko je okej. 

 

Sneh sa sype z oblohy, 

mráz nás štípe na nohy. 

Rodičia sa radujú, 

deťom sánky kupujú. 

 

Športujme tiež cez Vianoce, 

keď na kopci sa sneh ligoce. 

Darčeky sa sypú k nám, 

nové lyže, kam ich dám? 

 

Mama pečie medovníčky, 

otec píše nám básničky. 

Všetci idú von sa hrať, 

nikto nezostáva spať.  

 
Adela Strémiová 

V. A, ZŠ s MŠ  

Ul. K. Mahra 11, Trnava 

 

 

 

Zimné mrazenie 
 

Zima je tu zas, 

s ňou prišiel aj mráz. 

Na krajinu sniežik padá, 

joj, ale som veľmi rada. 

 

Hviezdičky mi šepkajú, 

Vianoce ťa čakajú. 

Na okno nám mrázik kreslí, 

kvety, vločky, ba aj metly. 

 

Mrazí ma len pomyslenie 

na to chladné brnenie. 

Guľovačka, sánkovačka, 

tiež nás baví lyžovačka. 

 

Nôžky, rúčky, hrňte sa, 

do práce hneď dajte sa. 

Stavanie snehuliakov, 

je najlepšou zábavou.  
 

Ema Boboňková 

V.A , ZŠ s MŠ  

Ul. K. Mahra 11, Trnava 
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SÚŤAŽTE A OSLAVUJTE S NAMI ... 
 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave oslávila v tomto 

roku krásne jubileum. Napíš nám, koľko rokov má-

me. Odpoveď zistíš v každom oddelení v knižnici, 

ale aj na webovej stránke www.kniznicatrnava.sk, 

pretože číslo sa ukrýva v našom logu na hlavnej 

stránke. 

Odpoveď napíš na papier aj so svojím menom           

a priezviskom a prines do oddelenia pre deti alebo 

do pobočiek Tulipán a Prednádražie do 30. júna 

2018. 

 

Správna odpoveď z čísla 1/ 2017: Kniha. 

Výhercovia:  Matúš Kolník  

     Lucia Demovičová  

     Matej Orešanský  

 

             Blahoželáme!  
 

 

Mgr. Veronika Chorvatovičová 

Knižnica J. Fándlyho v Trnave 

 

http://www.kniznicatrnava.sk
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