
 

 

 

Čaruška  

 

         

        Drahí naši čitatelia, 

 

napriek kratším dňom a dlhšie trvajúcej tme v nás čoraz viac rastie radosť 

z prichádzajúceho vianočného obdobia. Sú to dni pokoja, harmónie, blikajúcich 

stromčekov i rozžiarených detských očí, ktoré cítia, že na nich niekto myslí alebo 

ich obdaroval. Počas celého roka myslíme na vás, naši milí čitatelia, aj my 

v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave. Rozširujeme pre vás nielen ponuku kníh, 

ktoré si môžete prečítať, ale obdarovávame vás najrôznejšími podujatiami, hrami 

a súťažami, ktoré pre vás radi pripravujeme. K Vianociam vám pridávame svoj 

darček v podobe ďalšieho čísla časopisu Čaruška. Veríme, že vám otvorí dvere 

do čarovného sveta vašej fantázie, tvorivosti a vynaliezavosti. A dúfame, že vás 

inšpiruje a obohatí. Ak si pod vianočným stromčekom nájdete aj peknú knihu, 

prečítate si ju a zaujme vás, podeľte sa, prosím, o túto skúsenosť aj s nami. Na-

píšte nám a my radi uverejníme váš zážitok s knihou, ktorý môže inšpirovať 

ďalších vašich kamarátov a čitateľov. Tým sa stanete súčasťou siete šírenia dob-

rého slova, myšlienky, nápadu a zároveň potešíte iných.  

 

V mene všetkých pracovníčok a pracovníkov knižnice vám  prajem  

pekné, pútavé a dobrodružné čítanie a tiež nádherné chvíle, ktoré prežijete so 

svojimi najbližšími. A keď sa v januári vianočné prázdniny skončia, nesmúťte. 

Tak, ako na vás čakajú kamaráti v triedach, čakáme na  vás  aj my v Knižnici 

Juraja Fándlyho. A spolu s nami množstvo nových príbehov ukrytých v nových 

knihách. Na budúci rok máme zároveň pre všetkých jedno veľké prekvapenie pri 

príležitosti Dňa detí. Darček by sa síce nemal odbaľovať skôr, ako bude darova-

ný, no trochu vám prezradíme. V prvých mesiacoch budúceho roka zrekonštruu-

jeme pre vás herňu vo vašom obľúbenom detskom oddelení a  budeme veľmi 

zvedaví, ako sa vám bude páčiť. Na toto prekvapenie si ešte chvíľočku počkáme. 

Teraz si však môžete  plnými  dúškami  vychutnať  najnovšie  číslo  časopisu 

Čaruška, ktoré vás naladí na blížiaci sa čarovný čas Vianoc.  

Krásne zážitky vám praje 

                Pavol Tomašovič 

 
riaditeľ KJF Trnava 
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Z NAŠICH PODUJATÍ 

 

Svet mladej bubeníčky 
Nikoleta   Šurinová   sa    narodila    

v marci 2007 v Trnave a v súčasnosti 

žije v obci Špačince neďaleko Trna-

vy. Na  bicie  začala  hrať  ako 9-

ročná  v   lete v roku 2016.  Od  

prvého  momentu, ako si sadla za bi-

cie  a začala na nich hrať, ukázala, že 

ona a bicie zapadli do  seba ako časti 

puzzle. Nikolka cvičí vo svojej izbe 

a otec, ktorý je  bývalý bubeník, 

dohliada na jej hranie, keď cvičí zá-

kladné techniky a takisto jej radí 

a pomáha, keď si do vybranej drum-

less verzie skladby (verzie bez 

bicích) nacvičuje vlastné bicie. A výsledok spojenia drumless verzie 

a jej bicích, tzv. drum cover potom uverejňuje na svojom YouTube 

kanáli ” Nikoleta drummer“. Nikolka  od  septembra  2017  navštevu-

je  Cirkevnú základnú umeleckú školu sv. Gorazda vo Vrbovom, kde 

ju prijali ako mimoriadne nadanú žiačku. Jej učiteľ na bicie nástroje 

Lukáš Slabý  má fantastický a trpezlivý prístup. Táto škola jej 

umožňuje rozšírené vyučovanie, aby mohla svoju záľubu čo najviac 

zdokonaľovať. Ako žiačka 1. ročníka ZUŠ Vrbové sa v marci  2018  

zúčastnila  súťaže Boráková Prievidza, kde v hre na malý bubon 

a biciu  súpravu  obsadila  2.  miesto  v  zlatom  pásme  v  kategórii B.  

Ďalším  veľkým   úspechom   bolo   prijatie  Nikolky do  najväčšej  

bubeníckej   kapely    sveta  Rockin’1000,  ktorá združuje bubeníkov  

z celého sveta a v júli 2018 si  s nimi zahrala dvojhodinový koncert 

v talianskej Florencii. Na jeseň 2018 sa zúčastnila súťaže „Česko 

Slovensko má talent“. Diváci na Slovensku a v Čechách tak 

mohli sledovať na  TV  obrazovkách  ako   jej  vášeň  a   radosť, ktorú  

Nikoleta Šurinová 
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cíti pri hre na bicie, ju  doviedla   až  k neuveriteľnému víťazstvu v súťaži. 

Pôvodne si išla do tejto súťaže splniť svoj sen stáť na pódiu a ukázať 

prítomným, ako ju baví hrať na bicie. Postup do finále jej umožnil zažiť 

svoju prvú televíznu live show. Nikolka si svojimi vystúpeniami v súťaži 

získala toľko fanúšikov, že sa nakoniec stala prvou detskou víťazkou 

v histórii súťaže Česko Slovensko má talent. Jej ďalšou záľubou je aj 

kreslenie. Na  Cirkevnej základnej  umeleckej  škole  sv. Gorazda vo 

Vrbovom navštevuje okrem  hry  na bicie aj  výtvarno-animačný krúžok.  

V marci 2019 navštívila  hudobné  oddelenie Knižnice  Juraja  Fándlyho   

v  Trnave v rámci cyklu Môj život s hudbou, na ktorom sa žiaci dozvedeli, 

čo ju motivovalo k hre na bicie a presvedčila všetkých o svojom talente, 

čoho dôkazom boli aj skladby, ktoré hrala  s veľkou vášňou.  

 

 

Otázky pre Nikolku 

 

Ako sa volal tvoj prvý bubon, na ktorý si začala hrať? 

Volal sa Pearl, druhý sa vola Mapex. 

 

Aký koncert bol tvoj najväčší? 

Bolo to vo Florencii, s najväčšou bubeníckou skupinou sveta Rockin’1000 

v lete 2018. Bol to neskutočný zážitok, kde som s 300 bubeníkmi hrala 18 

pesničiek nepretržite dve hodiny. Mne sa odtiaľ ani nechcelo ísť preč, bolo 

to super. Dva dni sme trénovali a jeden deň sa hralo. 

 

Tieto koncerty sa realizujú každý rok? 

Áno, v tomto roku bude vo Franfurkte nad Mohanom, kde sa zúčastním. 

 

Ako sa dá do najväčšej skupiny sveta dostať? 

Treba sa prihlásiť a zaslať video, na základe videa si vyberajú svojich 

členov. 

Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 
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Bola si tam jediná zo Slovenska? 

Áno, iba ja som bola zo Slovenska, ostatní bubeníci boli z rôznych 

štátov. 

 

Cvičíš každý deň? 

Denne cvičím jednu až dve hodiny, cez víkend aj viac. 

 

Máš špeciálne vybavenú miestnosť na hranie? 

Áno,  bývam v rodinnom dome a v miestnosti, kde cvičím, mám basovú 

penu, ale aj tak je to počuť až von. 

 

Akú skladbu máš obľúbenú? 

Nemám svoju obľúbenú skladbu. Všetky piesne, ktoré hrám, sa mi 

páčia a keby sa mi nepáčili, bolo by to bez života. 

 

Venuješ sa aj spevu? 

Spevu sa zatiaľ nevenujem, možno neskôr budem aj spievať. 

 

Akú hudbu rada počúvaš? 

Počúvam  najmä rock pop a blues. 

 

Dozvedela som sa o tebe, že navštevuješ výtvarno-animačný 

krúžok? Čo najradšej kreslíš? 

Najradšej kreslím osoby, ktoré sú vymyslené a neexistujú. Mám rada 

svet fantázie. 

 

Čo  rada robíš vo voľnom čase? 

Mám  málo   voľného   času,   ale  najradšej  vo  voľnom  čase  kreslím 

a chodím von. 
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Názory štvrtákov ZŠ A. Merici v Trnave na stretnutie s názvom 

Môj život s hudbou s bubeníčkou Nikoletou Šurinovou: 

 

Nikoleta Šurinová je dobré a milé dievča. Hudba v jej živote má mies-

to. Možno keď ju prvýkrát uvidíte, pomyslíte si, že je to len obyčajné 

dievča, ale keď začne bubnovať, vyrazí vám dych. Má veľký talent a 

myslím, že si výhru zaslúžila, lebo takto hrať dvanásťročné dievča som 

ešte nevidela. Jej hudba je ako umelecké dielo. Prajem jej veľa úspe-

chov a chcem, aby sa jej ďalej darilo.“ 

Maruška Dudášová  

 

„Koncert Nikolety Šurinovej bol super. Dozvedela som sa, že aj jej 

otec hral na bicie a má staršiu sestru. Je talentovaná a šikovná.“ 

Simona Ťažká  

 

„Celý koncert bol skvelý. Keď Nikoleta hrala, chcelo sa mi tancovať. 

Bola veľmi milá a dala nám kartičky s jej fotkou a aj sa podpísala. Do-

konca sa nám podpísala aj na ruku. Jednoducho sa mi všetko veľ-

mi  páčilo.“ 

Adelka Habiňáková 

 

„Koncert sa mi veľmi páčil a nechcel som, aby skončil. Najviac sa mi 

páčilo ako Nikoleta hrala, bolo to veľmi pekné a dávam jej veľký po-

tlesk, nech sa jej stále darí.“ 

Matúš Brezovský 

 

„Nikoleta Šurinová je  najlepšia bubeníčka, akú som kedy videl. Vlast-

ne je to jediná bubeníčka, akú som videl. Je neuveriteľné, ako  rýchlo 

dokáže bubnovať na toľkých bubnoch.“ 

Dominik Vrábeľ 
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„Na Nikolke Šurinovej sa mi najviac páčilo, že si to užívala až do hĺb-

ky svojho srdca, keď hrala na bubnoch. Ostala som vo veľkom šoku, 

keď som ju uvidela, aká je malá a tak krásne hrá. Niektoré dvadsať-

ročné dievčatá sa tak nenaučia hrať, aj keď tri hodiny denne cvičia. 

Bola k nám veľmi láskavá a pozorná. Veľmi sa mi páči, ako rozvíja 

svoj talent.“ 

Dominika Papayová 

 

„Na Nikolete Šurinovej sa mi páčilo, že je milá. Dozvedela  som  sa, 

že hrala v Taliansku naraz s 300 bubeníkmi. Nechcelo sa mi odísť, 

bola super.“ 

Sofia Krištofovičová 

  

„Veľmi sa mi páčil ten bubenícky koncert. Je veľa pesničiek a koncer-

tov, ktoré nám dodajú veľmi veľa energie a radosti, že sa to nedá vy-

počítať. Ďakujem za super koncert Nikole Šurinovej.“ 

 Adam Rybanič  

 

„Podľa mňa  bol  koncert  Nikolety Šurinovej veľmi pekný  a myslím 

si, že je veľmi milé dievča.“ 

Dianka Szeligová  

 

„Na Nikolete Šurinovej sa mi páčilo, že tak silno bubnovala a ešte sa 

mi páčilo, že vyhrala Česko Slovensko má talent.“ 

Andrej Rezbárik 

 

"Nikoleta Šurinová bola veľmi milá a veľmi rada by som sa s ňou 

znova stretla.“ 

Zuzka Konečná 
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„Dozvedela som sa, že Nikoleta má staršiu sestru. Bola veľmi milá, 

páčili sa mi jej pesničky a jej hranie na bubnoch. Chcela by som sa 

s ňou stretnúť ešte veľakrát. Viem, že jej najobľúbenejšie zviera je 

mačka a som rada, že vyhrala Česko Slovensko má talent. Chcem byť 

ako Nikola Šurinová. Bola som rada, že som ju stretla a chcelo sa mi 

plakať. Bola super.“ 

Simona Moravská 

 

„Nikoleta bola výborná. Chcela by som, aby nám tak hrala každý deň. 

Je pekné a milé dievča a mala pekné bubny. Keď na ních začala hrať, 

rozbúšilo sa mi srdce. Držala som jej palce v Česko Slovensko má 

talent. Na svoj vek bola výborná.“ 

Barbora Kollárová 

 

„Páčila sa mi muzika, všetky piesne som poznal. Čakal som staršiu 

osobu (teda wau!)., nevedel som o Nikolete vôbec nič, ani ako vyze-

rá.“ 

Lukáš Jankovič 

 

„Koncert Nikolety Šurinovej bol veľmi živý. Na koncerte som sa do-

zvedela veľa o bubnoch. Keď som ju naživo uvidela, bola som veľmi 

milo prekvapená. Obdivujem ju za to, čo dokázala.“ 

Paťka Mórová 

 

„Veľmi sa mi páčil koncert bubeníčky Nikolety Šurinovej a bolo to 

pre mňa veľké poučenie, lebo aj ja hrám na bicie. Z rozhovorov som 

sa dozvedel všeličo nové.“ 

Benjamín Chrvala 

 

„Koncert bol super. Nechcel som, aby to skončilo.“ 
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Knižnica Juraja Fándlyho 

v Trnave ako najväčšia knižnica 

v trnavskom regióne pripravuje 

podujatia pre deti, mládež 

a dospelých nielen počas školské-

ho roka, ale aj počas letných 

prázdnin a dovoleniek. Medzi 

obľúbené podujatia detí 

a dospelých zaiste patrí aj 

Prázdninový superklub, organizo-

vaný nielen pre svojich čitateľov, 

ale aj pre deti v Trnave prázdninu-

júce či výletujúce. V knižnici ja 

prázdninujem, športujem i oddychujem! Tak znela ústredná téma 27. roč-

níka. Pre deti bolo pripravených spolu deväť prázdninových dopoludní. Prázdni-

novú bránu spolu otvorme, spolu sa v záhrade zabavme! Tento slogan po-

zval deti 3. júla 2019, kedy si deti zasúťažili, overili si svoje vedomosti a získali 

nové poznatky. 10. júla 2019 priniesla tému Pomáhajú, zachraňujú, na to denno-

denne dbajú. Malí čitatelia sa stretli so svojimi idolmi a  dozvedeli sa viac 

o hasičskom povolaní či vyskúšali si hasičskú prilbu a zoznámili sa s hasičskou 

technikou i autom. Počas tretieho stretnutia 17. júla 2019 sa otvorila Osmijanko-

va literárna záhrada a spievať pre radosť prišiel aj hudobný hosť mladý 

trnavský spevák a hudobník David Jakubko-

vič. 24. júla 2019 čakalo deti spevavé dopo-

ludnie so známym trnavským spevákom 

a hudobníkom pod názvom Spievame si pre 

radosť, Bystrík príde ako porotca aj hosť.  
Deti spievali v slovenskom, českom 

i anglickom jazyku. Posledná júlová streda 

bola o známych Slovákoch, ktorých deťom  

priblížila súťaž a návšteva historickej knižni-

ce. Ktože to je ten slávny Slovák? Štefánik 

aj Bernolák!  Pod týmto názvom sa usku-

točnila posledná júlová streda pre deti.  

Druhý mesiac  prázdnin  začal 7. augusta 

2019 výletom.  

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 

Návšteva hradu Červený Kameň 

Návšteva hasičov z HaZZ Trnava 
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Deti zvolával slogan Ak máš históriu rád, navštív s nami podhradie i hrad! 

Nechýbala ani návšteva kontaktnej zoo. 14. augusta v rámci témy Snívam 

svoj sen, čím budem, keď vyrastiem sa deti zoznámili s viacerými povola-

niami a vyskúšali si zdobenie perníkov, či lozenie ako jaskyniari. Nechýbala 

ani spisovateľka, či ilustrátorka, s ktorými sme sa porozprávali o vzniku kni-

hy. 21. augusta 2019 k nám pricestoval ilustrátor a autor našich knižničných 

exlibrisov Miroslav Cipár, ktorý ako dieťa zažil Slovenské národné povstanie, 

ktorého  75. výročie  sme si v  auguste pripomenuli.  Téma toho dňa znela 

Jakubko Zelinovie alebo aj malé deti vedeli, kto boli partizáni. Záverečná 

prázdninová streda patrila spoločnému vyhodnoteniu a odmeňovaniu najaktív-

nejších superklubáčikov. Čakalo ich superklubové tričko, školské potreby 

a sladká torta v tvare knihy. 

Záverečné stretnutie a sladká odmena 

Osmijankova literárna záhrada 

Veronika Chorvatovičová  

Knižnica JF v Trnave 
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Abecedári 
23. septembra 2019 k nám z Bratislavy pri-

cestoval jubilujúci  slovenský  básnik Erik 

Ondrejička, ktorý sa stretol s deťmi 

z trnavských základných škôl, ale 

i z blízkeho okolia. Deti sa oboznámili 

s jeho dvoma knihami, prezradil nám viac 

informácií o ilustrátorkách, ktoré jeho kni-

hám vdýchli farebnosť a originalitu. Autor 

povolaním geodet a kartograf odpovedal na 

všetky zvedavé otázky. Priniesol nám na 

ukážku aj knihy, ktoré napísal pre dospelých. Stretnutie s ním sme ukončili autogra-

miádou, počas ktorej každý z vyše stovky účastníkov odchádzal so záložkou, ktorá 

bude naďalej pripomínať toto milé stretnutie. Podujatie v rámci cyklu Kniha a ešte 

trochu viac z verejných zdrojov podporil Fond na pod-

poru umenia, hlavný partner projektu. 

 

Ja som Inna 

24. septembra 2019 k  nám pricestovala 

bábkoherečka Petronela Dušová. Predstavila 

sa činoherno-bábkovým predstavením Ja 

som Inna. Bol to dojímavý príbeh o samote 

a prekonávaní strachu hlavnej hrdinky de-

väťročnej Inny, ktorá sa z detského domova 

dostáva cez adopciu ku Gorile, ktorá žije na 

smetisku, ale aj napriek tomu jej poskytla 

bezpečie a prejavila dostatok lásky. Po pred-

stavení nasledovala diskusia s deťmi 

o spomínanom predstavení a ich pocitoch 

z tohto príbehu. 

Erik Ondrejička medzi deťmi 

Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

KNIHA A EŠTE TROCHU VIAC 

Z NAŠICH PODUJATÍ 

Petronela Dušová, Diadlo Neline 
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Židovské príbehy 

10. októbra 2019 sme v knižnici opäť privítali Divadlo SpozaVoza, 

ktoré našim malým čitateľom prišlo odohrať činoherno-bábkové pred-

stavenie s neľahkou témou pod názvom Židovské príbehy. V podaní 

troch bábkohercov sme sledovali príbehy troch židovských detí, ktoré 

prežívali čas vojny rozprávaním si pútavých príbehov. Tieto boli inšpi-

rované knihou I. B. Singera - Príbehy detstva. Táto inscenácia kládla 

dôraz  na základné ľudské hodnoty 

ako priateľstvo, láska, rodina, vie-

ra. Na záver podujatia deti dostali 

záložky s niekoľkými vysvetlivka-

mi židovských slov.   

 

 

 

 

 

Detská vianočná melódia 

Do hudobného oddelenia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave 

prišli spríjemniť adventné obdobie žiakom ZŠ J. Bottu 

v Trnave a klientom Denného stacionára na Kalinčiakovej 

ulici dvaja mladí hudobníci, ktorí sú od narodenia nevidiaci. 

Huslista Viktor Knap navštevuje okrem ZŠ aj Konzervató-

rium v Bratislave, triedu nadaných žiakov. Klavirista Viktor 

Radošovský je integrovaný do bežnej základnej školy. Hus-

listu Viktora Knapa sprevádzala na klavíri pedagogička  hud-

by  Kateryna  Tobiiash. Záverečná skladba Tichá noc zaznela 

v podaní Viktora Knapa, ktorý zahral na husliach a zároveň 

bola krásnou bodkou  za koncertom. 

Bábkoherci z Divadla SpozaVoza 

Veronika Chorvatovičová 

Knižnica JF v Trnave 

 Alena Vozárová 

 Knižnica JF v Trnave 
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Stretnutie s vedeckým publicistom 

Aj v druhom polroku sa uskutočnili dva prednáškové dni s vedeckým publicis-

tom   Dušanom Valentom v rámci projektu  

Učenie bez školských  lavíc. Prednášok sa 

zúčastnili deti 1. stupňa základných škôl, 

ale aj široká verejnosť. Rozprávanie vedec-

kého publicistu a paleontológa  Dušana 

Valenta   je  vždy   zaujímavé  a   pútavé,    

a deti s úplným  nadšením hltali informácie, 

ktoré sa dozvedeli. Prvá prednáška sa niesla 

v téme Minulosť ľudstva, deti si vypočuli 

rôzne zaujímavosti  o vývoji človeka, kde 

všade bola osídlená naša Zem a ako sa pra-

vekí  ľudia vyvinuli až po moderného člo-

veka. Druhá prednáška bola s názvom  Zem 

- trhanie kontinentov,  počas ktorej sa 

deti  dozvedeli o tom, ako sa za tisícky ro-

kov zmenila naša planéta, ako vznikli jed-

notlivé kontinenty, moria a oceány. Obe 

prednášky mali veľký úspech, deti, ale  i 

dospelí odchádzali  plní dojmov, zaujíma-

vostí a  nových informácií. Obe prednášky sa zopakovali v  pobočke Tulipán. 

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný 

partner projektu. 

 

 

Lucia Karabová 

Knižnica JF v Trnave 

Dušan Valent 

Dušan Valent 
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Krajina Hudba 

 
V priebehu mesiaca októbra a novembra mali deti z materských  škôl 

možnosť ocitnúť sa spolu s bábkou  Elsou  v krajine Hudba  v  hudobnom  

oddelení Knižnice Juraja  Fándlyho v Trnave. V  krajine  Hudba  bol  

domček, ktorý mal päť linajok a štyri medzery. Elsa im predstavila notovú 

osnovu, notový papier a kráľovstvá s dvomi kľúčmi, husľovým 

a basovým. Všetky noty od C1 až po C2 sa jednotlivo zoznámili s deťmi 

v podobe obrázkov. Zaujala ich aj  hra na kukučky, notová hra 

a vytlieskavanie na doby. Ich pozornosť najviac upútal Pán Počítadlo 

(metronóm), ktorý ťukal do rytmu. Deti sa dozvedeli,  že  v  domčeku bý-

vajú  aj rodiny Klavírna, Sláčiková, Píšťaľková a Gitarová. Predškoláci sa 

na malú chvíľu stali malými muzikantmi a každý z nich hral na hudobnom 

nástroji do rytmu detských  klavírnych skladieb. Na záver si spolu s Elsou 

zaspievali a zatancovali známe ľudové piesne a pohybové hry. 

 Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 

 



 

 

19. novembra navštívila  našu knižnicu spisovateľka Dana Podracká, ktorá predsta-

vila deťom knižku Nedočkavý prvák a zároveň prezradila niečo o knižnej novinke 

pre deti 2. stupňa, ktorá by mala uzrieť svetlo sveta hneď v novom roku.  S rados-

ťou odpovedala na zvedavé otázky 45t účastníkov besedy. Pozdrav posiela aj Vám, 

čitateľom časopisu Čaruška. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na pod-

poru umenia, hlavný partner projektu. 

KNIHA A EŠTE TROCHU VIAC 

 
Čaruška 
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Môj život s hudbou  -  Magdaléna Remenárová 

Poslednou talentovanou hudobníčkou, ktorá navštívila hudobné odde-

lenie  Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave v roku 2019 v rámci cyklu 

Môj  život   s  hudbou , bola  klaviristka  a   flautistka  Magdaléna   

Remenárová, študentka Konzervatória 

v Bratislave. Podujatia sa zúčastnili 

žiaci 4. ročníka ZŠ Angely Merici 

v Trnave. Magdaléna im predstavila 

priečnu flautu, na ktorej zahrala Pergo-

lesiho „Koncert G-Dur Spiritoso“ 

a Gounoda „Ave Mariu“. Zazneli aj 

klavírne skladby od Franza Schuberta 

a žiaci sa dozvedeli, kto je korepetítor, 

nakoľko hudobníčka zastávala dva roky 

funkciu korepetítorky detského   or-

chestra  Harmónia. Jej vystúpenie bolo  

umeleckým zážitkom.  

 

 

Alena Vozárová 

Knižnica JF v Trnave 

Magdaléna Remenárová 
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 Z TVORIVEJ DIELNE 

    Tajomstvo neviditeľnosti 

Bol piatok, veľmi chladný, upršaný, zimný deň. Strýko Tomáš sa 

práve vrátil z dobrodružnej plavby okolo Bermudského trojuholníka. 

Spolu sa plavili viacerí dobrodruhovia na svojich vznášadlách. 

V Bermudskom trojuholníku sa striedali stratení a nájdení odvážlivci. 

Počas jednej tmavej noci bola snežná víchrica a z neba pristála na lodi 

jedna žeravá guľa. Celá posádka sa zhŕkla na palube strýkovho vznášadla. 

Keď ju otvoril, zľakol sa ako nikdy predtým. Vyliezol z nej veľký, chlpa-

tý, červenooký pavúk, ktorý bol väčší ako Tomášova hlava. Strýko ho 

priniesol domov vo veľkej nádobe na exotické ovocie. Pavúk na nás vy-

triešťal raz červené a raz oranžové veľké oči.  Strýkovi omylom spadla 

nádoba na zem a pavúk vyšiel na moju nohu. Začal dolu a postupoval 

nahor a viete, čo sa stalo potom? Tá chlpatá, okatá potvora sa rozplynula 

a s ňou zmizol aj strýko. Zostal som tam stáť celkom sám. Stojím, poze-

rám do tmy a začujem známy hlas, ktorý šepol: ,, Pozri sa do zrkadla!“  

Otočím sa k skrini s veľkými zrkadlami, ktorá stála na chodbe a nič nevi-

dím, lebo je tma. Pozrel som sa cez ďalekohľad na nočné videnie a čo 

nevidím?  Obrysy strýkovej usmievavej postavy ako sa vznáša okolo 

mňa. Keď som odložil ťažký ďalekohľad, Tomáš zmizol. Začal som roz-

mýšľať, ako sa to stalo. Nemohol som v noci spať a hneď ráno som na-

sadol na podmorský rýchlovlak a v Miami som prestúpil na žltú ponorku, 

ktorá ma dopravila k Bermudskému trojuholníku. 

Musel som čakať veľmi dlho, pokým sa opäť objaví snežná vích-

rica ako vtedy. Dúfal som, že sa aj ja čoskoro stanem neviditeľným. 

Zaujímavosť na záver: Všetky škrečky vedia v prípade potreby plávať. 

      Juraj Baláž, ZŠ s MŠ Kornela Mahra 11, Trnava 
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Z TVORIVEJ DIELNE 

      Vlčí dar 

 

 

 

 

 

        Hladný zajac Ondrej 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Bukovská, ZŠ s MŠ  

Gorkého, Trnava 

Zajac papá mrkvičku, 

aj doniesol kytičku. 

Potom si dal mafinku, 

takú sladkú, malinkú. 

Zajačik sa zľakol 

aj si pri tom kľakol. 

Zajačik sa naľakal, 

a potom zas zutekal. 

Ondrej Franko, ZŠ J. Bottu, Trnava 

Bol raz jeden žobrák, volal sa Erik. Raz sa vybral do lesa na hríby pre svoju 

matku. Jeho matka bola veľmi slabá a nevládala urobiť ani jeden krok. Tak 

sa Erik vybral do lesa. Išiel, išiel, ale hríby nikde. Po chvíli započul zvláštne 

zvuky, bolo to ako vytie vlka. Otočil sa a uvidel vlčie mláďa. Chcel ho po-

hladkať, ale vĺčatko ho pohrýzlo. Odpadol od bolesti a keď sa zobudil, ostal 

v šoku. Namiesto rúk a nôh mal laby. Chcel sa vrátiť do mesta, ale nevedel, 

kadiaľ má ísť. O pár mesiacov našiel vlčiu svorku a od tej doby o ňom nikto 

nepočul.  
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Z TVORIVEJ DIELNE 

   Jablká 
 

U deda v záhrade 

rastú jablká takmer všade. 

 

Červené, zelené, sladké či kyslé 

jablká šťavnaté a veľmi chutné. 

 

Vždy sa teším mamička, 

na chutné jabĺčka. 

Každý deň jedno zjem, 

pretože zdravá byť chcem. 

Keď jablká nazbierame 

vrátime sa zasa k mame. 

   Simona Lančaričová, 

   ZŠ J. Bottu Trnava 

   Zelenina a ovocie 

 

 Naša malá Zuzička, 

 rada papá jabĺčka. 

 

 Jožko ten má mrkvu rád, 

 chce mať veľmi dobrý zrak. 

 

Hrášok taký maličký, 

chutí nám od babičky. 

 

Malinky a jahôdky, 

sladké ako medík, 

chutia všetkým detičkám, 

maličkým aj veľkým. 

Ovocie a zelenina, 

to sú naši kamaráti, 

na desiatu na olovrant, 

zjeme všetci veľmi radi. 

 
     Martina Kamenská,  

       ZŠ J. Bottu, Trnava 

Banán 
Ty môj banán žltučký, 

nakrájam ťa na kúsočky, 

postriekam šľahačkou, 

posypem grankom 

a vychutnám si ťa pomaličky, 

pretože chutíš fantasticky. 

David Bergman, ZŠ J. Bottu, Trnava 
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Z TVORIVEJ DIELNE 

O hruške 
 

Išla hruška zelená, 

padla na kolená. 

Teraz plače na zemi, 

mala si byť poslušná! 

Ty si hruška nezbedníčka, 

to ti nikto neuverí do nebíčka. 

Ty si hruška nezbedník,  

nepomôže ti už nik. 

Ty si hruška zlá 

nik ťa už nemá rád. 

Sára Štósová, ZŠ J. Bottu, Trnava 

David Bergmann, ZŠ J. Bottu, Trnava 
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O pani Mrkvičkovej a o princovi Brokolici 
 

Bola raz jedna pani Mrkvičková. Jej rodina je veľmi chudobná. Jej krstné meno 

je Mia. Mia sa raz rozhodla ísť pozrieť na svet. Bola už strašne hladná. Vtom 

uvidela na  bielom  koni  známeho  princa  Brokolicu.  Trubač  zatiaľ  vyhlásil, 

že bude bál. 

Mia pár dni počkala a potom sa išla obliecť, ale zistila, že nemá žiadne šaty. 

Vtom sa pred ňou objavil škriatok a pošepky jej povedal: „Ja ti pomôžem, vyča-

rujem ti šaty.“ „Ďakujem ti“, povedala Mia. 

Tak sa obliekla a išla. Princ sa už chystal tancovať s Alenkou Paradajkovou.  

Keď ju uvidel, hneď chcel s ňou tancovať. Tak tancovali a tancovali, až si 

všimla, že musí ísť domov. A Mia utekala a utekala, ale na schodoch jej padol 

náramok priateľstva, ktorý dostala, keď mala päť rokov. Dostala ho od Elenky 

Kalerábovej. 

Tak sa princ rozhodol prehľadať celú krajinu. Až prišiel princ k nim domov 

a opýtal sa: „Dobrý deň! Nie je u vás majiteľka tohto  náramku?  Ktorej z  vás  

náramok bude sedieť, tú si zoberiem za ženu.“ 

Vtrhla dnu Mia a povedala: „Je môj, aha, mne sedí.“ 

A bola svadba. 
            Terezka Weny, ZŠ J. Bottu, Trnava 

Hrozno 
 

Môj ujo a dedo vyrábajú každý rok víno z hrozna. 

Tento rok som pomáhal aj ja. Ráno sme vstali a išli sme 

oberať hrozno. Hrozno sme dali do prešu a zomleli. 

Oddelili sme šťavu od hrozna. Zmerali sme cukornatosť. 

Hrozno nebolo dosť sladké, preto sme rozpustili cukor vo 

vode a pridali do hroznovej šťavy. Šťavu sme preliali do 

suda na vykvasenie. 

Za odmenu mi dedko vyrezal strašiaka z tekvice. 

 

     Jakub Holéczy, ZŠ J. Bottu, Trnava  

Z TVORIVEJ DIELNE 
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PRIPRAVUJEME PRE VÁS 

 

  * Noc s Andersenom 

  * Klub N 

  * Maličkí a mamičky 

  * Kniha a ešte trochu viac 

 

 

Od 9. januára 2020 bude  

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave  

každý ŠTVRTOK otvorená do 19.00 hod. 

PRAJEME VÁM ŠŤASTNÉ A VESELÉ 

VIANOCE A PLNO  

PRÁZDNINOVÝCH ZÁŽITKOV 
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