Čaruška

Úvahy na Slepačom chodníku
Blížia sa prázdniny, kamaráti, počas ktorých využívame pohostinnosť
prírody častejšie ako inokedy, a mne prichádza na um nasledovná
spomienka.
Keď som kedysi chodieval s vnukom Martinom na potulky k Váhu,
chodník za hrádzou sme si nazvali Slepačí chodník. Viedol krížom cez
širokú lúku, prakticky sme ho nemohli obísť. Sliepky sme na ňom nikdy
nestretli, hoci by sa tam cítili ako v slepačom raji. Obe strany chodníka
lemovali kopy rozmanitých smetí, čo ako skazonosné jazyky pohlcovali
niekde viac, inde menej aj kvitnúci lúčny koberec. Ako sme teda prišli na
taký názov? Jednoducho. S vnukom sme sa zhodli, že chodník vybudovali
ľudia, ktorí majú slepačí rozum a chcú sa cítiť v prírode šťastne ako doma.
S vnukom sme to mysleli, samozrejme, žartom, ale v skutočnosti to
nebol žart. Všetko, čo človek vytvorí, je naozaj zrkadlom jeho rozumu, jeho
duše. Záhradník má v hlave rastliny, ktoré nám slúžia ako potrava pre
organizmus a pastva pre oči. Architekt má v hlave domy, v ktorých bývame,
či mosty, po ktorých chodíme k iným ľuďom... Kto vytvára okolo seba
smetiská, má v hlave zasa smetisko. Kto zlomí malý stromček alebo
zbytočne odtrhne kvet, má v hlave niečo zlomené, niečo vädnúce. Či sa nám
páči, alebo nie, obraz prírody okolo nás je obrazom toho, čo nosíme v sebe.
Kedysi som mienil napísať o Slepačom chodníku fantastickú knižku.
Slepačí chodník sa tam mal rozrásť na slepačie mestá, slepačiu krajinu,
slepačiu planétu a ľuďom mali narásť hrabavé končatiny, akými vyzbrojila
múdra matka príroda sliepky. Hoci knižka mala byť veselou výzvou na
ochranu prírody, napokon som od zámeru upustil. Obsah sa mi nezdal
veselý, ale smutný, až ma ľakal. Život nás naučil, že každá fantázia je pre
ľudí inšpiratívna a časom sa môže stať skutočnosťou. Nedajbože!
Zato po Slepačom chodníku chodím zavše aj teraz. Zisťujem tam, že
mnoho ľudí má stále slepačí rozum a hádam, či ich bude časom pribúdať,
alebo ich bude čoraz menej. Verím, kamaráti, čomu veríte aj vy. Nechceme
si predsa chystať na niektoré nasledujúce prázdniny hrabavé topánky
a hrabavé rukavice.
Želám Vám veselé prázdniny na čistej, krásnej a zdravej planéte.
Váš
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NAVŠTÍVILI NÁS

Betka Palacková - Priatelia
Aragonitu
V piatok 30. mája 2008 sa žiaci
štvrtých ročníkov základnej školy
zúčastnili stretnutia so spisovateľkou Betkou Palackovou. Živo
besedovali o jej knižnom debute
Priatelia Aragonitu, ktorý získal
i ocenenie Najlepšia detská kniha
jesene 2007. Kniha vyšla vo
vydavateľstve SLOVART, ktoré
zastupovala Eva Brunovská. Deti sa
zoznámili s najnovšou ponukou kníh z tohto vydavateľstva a podelili sa
s hosťami o svoje zážitky z písania vlastných prác.

Jana Dallosová – Ježibabka Celestinka
Prezentácia prvej knihy pre deti od spisovateľky Jany Dallosovej sa uskutočnila
v oddelení pre deti Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave počas Týždňa
slovenských knižníc. Deti, ktoré spisovateľku privítali spevom, sa počas besedy
dozvedeli, že jej kniha vznikala veľmi dávno. Keď mala spisovateľka asi 16
rokov, narodila sa im malá sestrička. Prvé rozprávky vymýšľala práve pre
sestričku. Neskôr, keď sa vydala a narodila sa jej dcérka, vymýšľala už
rozprávky pre ňu. Po niekoľkých rokoch knižka uzrela svetlo sveta.
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Celá beseda sa niesla priam v rodinnom kruhu. Všetkých 65 účastníkov besedy
bolo prekvapených, keď sa dozvedeli, že pani spisovateľka, ktorá knihu nielen
napísala, ale aj ilustrovala, je povolaním výskumná pracovníčka. Zároveň deťom
objasnila svoje priezvisko, ktoré sa inak píše a inak číta. Už niekoľko rokov
spisovateľka býva v hlavnom meste Rakúska vo Viedni, kde žije s manželom a
dcérou. Na Slovensko sa však veľmi radi vracajú. O tom, že sa kniha páči nielen
deťom, ale i dospelým, nás presvedčili i pani učiteľky, ktoré sa zdôverili so
svojimi pocitmi. Deti si mohli v tento marcový deň knihu zakúpiť a získať aj
autogram.

Danica Pauličková – Motýlia kráľovná
Vyše stovke zvedavých účastníkov porozprávala Danica Pauličková o svojich
hračkách z detstva – o handrovej bábike i o obľúbenej ovečke. Prezradila i to, ako sa
môže človek stať spisovateľom
alebo ilustrátorom. Spisovateľka si
počas besedy zaspomínala i na
krajiny, v ktorých istý čas žila,
ktoré precestovala a navštívila. V
súčasnosti už pripravuje novú
knižku, o ktorej vieme len to, že
bude obsahovať rozprávku každej
krajiny Európskej únie.
Máme sa na čo tešiť. Na záver
besedy nechýbala autogramiáda.
Svoj pozdrav posiela samozrejme
aj čitateľom Čarušky:

3

Čaruška

Eva Kopúnková – Báseň
Čarodejka
Po prvých dvoch knihách Kam, kam,
kam, kam sa poberám a Abeceda
tety Premávky, pripravila pre deti
rodáčka z Trnavy, spisovateľka Eva
Kopúnková tretiu knižočku plnú nielen
veselých veršíkov, ale nájdu sa v nej aj
tri rozprávky a farebné ilustrácie. Do
knižnice si pozvala i svoju sestru
Bohuslavu Vargovú, ktorá je tiež
spisovateľkou, ale žije v Bratislave.
Pre deti pripravili veľmi milé
predstavenie, do ktorého sa naši malí
čitatelia
živo
zapájali.
Pani
Kopúnková nás zoznámila aj s Vilkom
a Evičkou, postavičkami a zároveň jej
veľmi dobrými kamarátmi. Obe
spisovateľky si zaspomínali na svoje
spisovateľské začiatky a deťom dali
prvé spisovateľské rady.
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Z TVORIVEJ DIELNE
Čo človek potrebuje pre život
Podľa národného umelca Miloša Bazovského človek potrebuje k životu
predovšetkým strechu domu, zelený strom a džbán čistej vody. No v živote
by sme sa neza-obišli ani bez jedla, kyslíku, čistého životného prostredia
a bez tepla. Veľmi dôležitá je pre človeka i láska v rodine, lebo nežnosť,
láska a pracovitosť našich rodičov sa nedá ničím nahradiť.
Martinko Pukanec, III. C
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

Veľká chyba
Jedného dňa si mačka bola kúpiť mliečko. Išla s košíkom v ruke, keď
zbadala klokana. Spýtala sa ho, kde našiel také krásne vrecko. Klokan
odpovedal, že to má už od narodenia. Mačka klokanovi veľmi závidela.
Prišla domov, zobrala si škatuľku a povystrihovala si z nej niektoré časti.
Potom ju vymaľovala nahnedo a nakoniec si ju prilepila sekundovým
lepidlom na kožúšok. Keď dokončila svoju prácu, išla sa pochváliť do
dediny Zvieratkovo. Všetky zvieratá sa jej smiali. Chcela si to dať dole, ale
nešlo to. Po chvíli jej napadlo, že použila sekundové lepidlo. To bola chyba!
Nakoniec vystrihla kúsok zo svojho kožúška. Mačka sa tešila, ale zbadala,
že má na kožúšku vystrihnutý prúžok, hneď jej úsmev klesol.
Odvtedy chodí s prúžkovanou srsťou.
Veronika Goliášová, IV. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

NA TÉMU: DARČEK PRE MAMIČKU
Najviac sa potešila moja mamička s bračekom Tomáškom, keď som spolu
s oteckom vyzdobila byt kvietkami a balónmi na ich privítanie, keď sa vrátili
z pôrodnice 8. apríla 2008.
Lenka Bočková, III. C
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

Keď som bola ešte malá, mala som štyri roky, darovala som mamine špeciálny
darček. Bol to ovládač. Vyrobila som ho celkom sama. Bol z papiera a mal veľa
tlačidiel na všelijaké funkcie. Povedala som jej, že keď ráno stlačí prvé tlačidlo,
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hneď vstanem z postele. Keď stlačí druhé, bez rečí si pôjdem umyť zuby. Tretie
tlačidlo bolo na to, aby som si upratala hračky. Vlastne som maminu poslúchla
hneď, ako stlačila nejaký pupček. Bol to teda ovládač na mňa. Mamina sa
zaradovala a hneď ho aj vyskúšala. Fungoval jeden deň. Mama často hovorí, že taký
ovládač by sa jej zišiel aj teraz. A na všetkých členov rodiny.
Klára Remenárová, III. C
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

Mojej mamine som daroval veľa darčekov, no jeden z nich ju najviac potešil. Bol to
portrét našej rodiny. Pre mňa by bolo najkrajším darčekom to, keby mi niekto
daroval šancu dať mojej mamine zdravie.
Martin Šurjan, III. C.
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

NA TÉMU: TRNAVA
Malý Rím

Trnava je malý Rím,
ja tu v noci dobre spím.
Moje mesto Trnava,
každý zápas vyhráva.

V Trnave sú školy krásne,
žiaci vymýšľajú básne.
Máme pekné, veľké divadlo,
v ňom rozprávku Čarovné
kresadlo.

Na jarmoku hračky skvelé
a topánky značky Quelle.
Trnava je pekné mesto,
keď ju vidím, spravím
gesto.

Sú tu dobré knižnice,
deti robia kraslice.
Na MTT správy sú,
novinky nám donesú.

Libriáda, tá je fajn,
v Trnave je obchod NAY.
V Tescu sú dnes akcie,
na tie pekné barbie.

Na štadióne Spartak hrá,
veľa gólov iste dá.
V zime chodíme na klzisko
a v lete zas na ihrisko.

Trnávka je riečka malá,
do Dudváhu nežne vpláva.
Pri Trnave bažant letí,
je tu veľa múdrych detí.

Pri Trnave Peugeot je,
každé auto rýchle je.
Všetky autá na vlak dajú,
všelikde ich rozvážajú.
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V kostole sa modlíme,
Pána Krista prosíme.
Nech nám zdravie, lásku dá,
nech nás všetkých požehná.

Na Linčianskej bývame,
pekné dni Vám želáme.
Nech sa Vám tu dobre býva,
nech Vám nikdy nie je zima.

Nech tu stále láska vládne
a nech nikdy nie ste na dne.
Nech sa všetci usmievame,
radosť, pokoj v srdciach máme.
To nám všetkým najviac treba,
nech nám pokoj padá z neba.
Dominika Králiková, Annamária Sládková, Tatiana Sýkorová, Rastislav Riško, IV. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

Trnava je staré mesto,
poznám na ňom krásne miesto.
A tým miestom, to je domov,
je tu veľa pekných stromov.

Mám tu celú rodinu,
bratanca a maminu.
Rada ich mám naozaj
a často si vravím:
„Lásku im rozdávaj!“

Ja ju rada rozdávam,
však jej nie je nikdy dosť!
Trnavu mám najradšej.
Počkať...
Musím psovi hodiť kosť.
Laura Vozárová, IV. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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V Trnave síce nie je hrad,
no mal by ju mať každý rád.
V Trnave sú krásne miesta, obchody,
na jarmok tam ľudia chodia na hody.
Na Vianoce je v Trnave krásny stromček,
rozsvieti sa každý domček.
V eroháčku vystupovala moja sestra,
síce to nebolo nič extra,
ale každý tlieskal.
Na Silvestra bolo v meste veľa ľudí,
budík ráno všetkých budí.
Budík je zlý na spánok,
preto každý brble ráno,
že musí ísť do práce,
preto každý brbloce.
Každý si chce užiť spánok,
nechce vstávať skoro ráno.
Končí moja báseň krátka,
už na mňa doma čaká matka.
Michaela Kurtanská, IV. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

Trnava je mesto krásne na život,
žiadne more, žiadny lodivod.
Ale zato máme krásne parky,
dospelákom slúžia tatrabanky.
Mali sme tu krásnu minulosť
a taká môže byť aj budúcnosť.
Veľa známych ľudí na sochách,
ktorí hrdo stoja na nohách.
Kristián Glos, Kristián Polakovič, IV. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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AKO TO VIDÍME MY
Libriáda – knižný salón 2008
Zážitky štvrtákov zo ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
Pani učiteľka nám povedala, že
dňa 28. marca pôjdeme na
Libriádu do mestskej športovej
haly. Na tento deň sme sa všetci
veľmi tešili. V piatok bol pekný
slnečný deň, tak sme sa vybrali
pešo. Ak vás zaujíma, čo je
Libriáda, je to výstava kníh. Keď
sme tam prišli, najprv sme si čítali
vtipné časopisy. Jedna teta robila
anketu o Knižnici Juraja Fándlyho
v Trnave. Chcela vedieť, aké knihy čítame. Predávali tam rôzne
knihy o Trnave, knihy pre nevidiacich, odbornú literatúru... Mohli sme si kúpiť rozprávky na počúvanie, plagáty
s trnavskými kostolmi, s Mestskou
vežou, či Svätou Trojicou. Mali tam
aj kartičky s hlaholikou a s trnavskými pamätihodnosťami. Videli
sme aj vystúpenie o doktorovi
Jajbolí. Keďže bol doktor Jajbolí
chorý, bola tam aj teta straka, ktorá
liečila všetky choré zvieratká.
Vystupoval tam vlk a zajac, ktorí sa
nakoniec spriatelili. Chodil medzi
nami ujo prezlečený za Fifíka. Som
veľmi rád, že som sa zúčastnil tejto
Libriády. Lebo tam mali pekné
a zaujímavé veci.
Tomáš Hrehuš
V jeden piatok sme sa vybrali na Libriádu. Pani učiteľka nám vysvetlila, že Libriáda
je knižný veľtrh. Všetci máme radi knihy, preto sme sa veľmi tešili. Keď sme sa
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ocitli pred veľkou športovou halou, s veľkým očakávaním sme vstúpili dnu. Všade
boli stánky, v ktorých prezentovali rôzne knihy, časopisy, kazety, CD, plagáty,
kalendáre, známky... Dobré tety nám rozdali
časopis Maxík a Fifík. Samozrejme, že sme
si niečo aj kúpili. Ja a moja sestra Terezka
máme najväčšiu radosť z rozprávkovej
kazety, ktorú stále počúvame. Veľmi sa nám
páčilo divadelné predstavenie o doktorovi
Jajbolí. Potom som sa poslednýkrát poobzerala okolo seba, aby som vedela povedať
tatinovi, aké to bolo. Najviac ma však
mrzelo, že sme nevideli vystúpenie Dominiky Mirgovej.
Klára Fančovičová
Keď sme vošli dnu, odložili sme si veci na
stoličky a išli sme si prezerať knihy. Rozdávali
tam záložky, kalendáriky a časopisy ako
napríklad Fifík, Macko Pusík a Maxík. V jednej
z miest-ností sa hralo divadlo, v druhej sa
maľovalo na tvár. Okrem kníh
a rôznych slovníkov tam boli aj
CD a kazety, napr. Kráľ Drozdia
brada, Soľ nad zlato, Dlhý,
Široký a Bystrozraký... Vystupovala tam aj falošná sestrička
s vlkom a zajacom. Vlk a sestrička tancovali a spievali. Niektoré
deti vyšli na pódium a tiež
tancovali. Za to potom dostali od
tej sestričky CD. Potom sme išli
nakupovať. Ja som si kúpila
kazetu Kráľ Drozdia brada,
veľký kalendár so psíkmi
a mačičkami a bloky. Som rada,
že sme Deň učiteľov oslávili
návštevou Libriády.
Michaela Kurtanská

Rozbehli sme sa k najbližším stánkom. Bolo ich tam asi dvadsať. Vo väčšine z nich
ponúkali knihy z rôznych slovenských vydavateľstiev. Knihy boli na vzdelávanie,
prácu alebo zábavu. V niektorých stánkoch boli pekné plagáty, kalendáre, mapy,
letáky a brožúrky, ktorými mesto Trnava propagovalo svoju činnosť. Samostatný
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stánok mala aj Kalokagatia, ktorá ponúkala deťom
tvorivé dielne. Po prezretí všetkých predajných
stánkov sme sa všetci presunuli do inej časti
športovej haly, kde bol pre nás pripravený program
s názvom Stretnutie s rozprávkou. Pozreli sme si
predstavenie o doktorovi Jajbolí. Veľmi sa mi
páčilo a na konci sme hercov odmenili veľkým
potleskom. Libriáda bola pekná a zaujímavá akcia.
Ema Chovancová

Tešilo ma, že tí, čo vidia, sa snažia urobiť niečo
pre slabozrakých a nevidiacich.
Matej Michalec

Foto: P. Babka

Foto: P. Babka
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Noc s Andersenom
Ja a moja kamarátka sme sa v marci zúčastnili jedného krásneho podujatia
v knižnici, ktoré sa volalo Noc s Andersenom. Tešili sme sa na to už hrozne dlho
a nemohli sme sa dočkať, kedy ten deň príde. Tešili sme sa hlavne kvôli tomu, že
sme mali v knižnici aj spať. Tak sme sa s pobalenými spacákmi, jedlom a baterkami
stretli všetci v knižnici. Sme už veľké, tak sme chceli pomáhať tete knihovníčke
s druhákmi. Keď sme sa všetci zišli a privítali, povedali sme si, aký budeme mať
program. Potom sme si ľahli na koberec a čítali sme si rozprávky od Pavla
Dobšinského. Rozprávku sme počúvali aj na CD a potom sme na velikánske papiere
kreslili to, čo sme si zapamätali z rozprávok. Najkrajšie výtvory teta knihovníčka
odmenila krásnymi cenami. Potom sme hrali rôzne hry, navštívili sme internetovú
miestnosť a trochu si zachatovali. Nakoniec sme sa zahrali na detektívov z knižky
Klub záhad a hľadali sme poklad ukrytý v budove našej školy. To bolo na tom to
najlepšie. Sladký poklad sme našli, spravodlivo rozdelili a zjedli. Úplne unavení
a zmorení sme zaľahli do spacákov a čítali sme si ešte hrôzostrašné príbehy. Zaspali
sme o tretej nad ránom. Keď sme sa ráno zobudili, prišli si po nás rodičia a ani
jednému z nás sa nechcelo ísť domov. Bol to krásny zážitok a budeme na neho dlho
spomínať. Spali sme v knižnici, hľadali poklad s baterkami, navštívili nás televízia
i rádio a konečne sme boli preč z domu. Už sa veľmi tešíme na budúcu Noc
s Andersenom!
Daša Do Thaiová a Adriana Opletalová
ZŠ Atómová ul. č. 1, Trnava
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Ako vzniká Klub záhad a ďalšie knihy
od Thomasa Brezinu
V pondelok sme boli na
besede, ktorá mala byť
o Klube záhad. Keďže tieto
knihy sú skôr pre chlapcov,
myslela som si, že to bude
nuda. No už keď sme tam
vošli, vedela som, že som sa
mýlila. Bolo tam mnoho
ďalších kníh z Vydavateľstva
Fragment. Už vtedy sa mi
beseda začala páčiť. Potom
začali rozprávať tri veľmi
milé tety, rozprávali nám
o Thomasovi
Brezinovi,
o iných knihách vydavateľstva
a o tom, ako vzniká kniha: Najprv spisovateľ knihu napíše, potom opravia v ňom
gramatické chyby, prepíšu to na počítači, zase opravia chyby a knižka môže byť
vydaná, potrebuje však väzbu. Väzba môže byť tvrdá a mäkká. keď už nám to takto
povedali, mohlo začať veľké súťaženie.
1. súťaž: Tety položili otázku a ten, kto sa prihlásil, vybrali ho a zodpovedal
správne, si mohol vybrať hociktorú knižku z tých, čo tam boli. Výber bol široký:
Šarlotina pavučinka, Ja a moja príšera, Škola na prázdninách... Naozaj veľa!
2. súťaž: v Klube záhad sú obrázky, ktoré nie sú bez kúzelnej lupy. Každý
z vybraných dostal jeden papier s takýmto obrázkom a lupu. Mali zistiť, čo je na
obrázku. Prví traja si mohli vybrať knižku. Z našej triedy to boli štyri deti, medzi
nimi aj ja. Tí, ktorých nevybrali, dostali malú knižku Sprievodca Harrym Potterom.
Každý ešte dostal nálepky s Fragmentíkom, pekné farebné plagáty a katalóg
s objednávkami. Beseda bola veľmi pekná, dúfam, že ešte budú podobné.
Eva Peterková, IV. B
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

V pondelok 26. 5. sme išli na besedu o knihách. Tri veľmi dobré tety
z Vydavateľstva Fragment nám predstavovali knihy od Thomasa Brezinu. Hovorili
nám, ako sa kniha narodí. Najskôr autor napíše text na papier ručne. Potom to
prepíšu na počítači. Keď tam sú gramatické chyby, opravia ich a znova prepíšu na
počítači. Ak je to už bez chýb, tak sa kniha môže vydať. Musia urobiť obálku, ktorá
môže byť tvrdá alebo mäkká. Kniha potom putuje do kníhkupectva a čaká na svojich
čitateľov.
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Keď nám všetko porozprávali, mohli sme súťažiť. Bol to vlastne taký malý kvíz.
Dávali nám otázky, ktoré boli veľmi ľahké a týkali sa obsahu besedy. Keď sa niekto
prihlásil, vyvolali ho, aby odpovedal na otázku. Ak odpovedal správne, mohol si ísť
dopredu vybrať knihu, ktorú chcel. Boli to veľmi krásne knihy. Tí, ktorí nevyhrali,
dostali malú cenu. Mohli sme si zobrať veľký plagát – reklamu na knihy. Bolo ich
tam až, až. Niektoré sme si zobrali. Na konci sme redaktorkám poďakovali, dali
každej kvet a rozlúčili sa.
Už teraz sa teším na ďalšiu takú peknú a poučnú besedu.
Terezka Bôriková
IV. B ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

V pondelok 26. 5. 2008 k nám do školy prišli tri tety z Vydavateľstva Fragment. Najprv
nám predstavili kocúrika Fragmentíka, ktorý je ich maskotom. Potom nám povedali, čo
sa stane s knižkou, kým si ju môžeme kúpiť v obchode. Najprv im do vydavateľstva
pošlú text, potom pani redaktorky opravia gramatické chyby. Pošlú ho ďalej, kde k textu
pridajú obrázky a rozdelia na kapitoly, potom už len dorobia obálku alebo väzbu, ktorá
môže byť tvrdá aj mäkká. Na toto všetko napíšu: PRIPRAVENÉ NA TLAČ.
Spravili nám aj kvíz. Otázky, na ktoré sme mali odpovedať. Deti sa mali hlásiť a jedna
z tiet si vybrala z detí. Ak dieťa povedalo správnu odpoveď na otázku, mohlo prísť
dopredu a vybrať si z úžasných kníh od Vydavateľstva Fragment. Veľa detí chcelo
vyhrať knižku, a preto bolo veľmi ťažké vybrať. Spravili však aj inú súťaž s čarovnou
lupou, ktorá býva v každej knižke zo série klub záhad od Thomasa Brezinu. Šesť detí
dostalo lupu a obrázok a malo zistiť, čo na ňom je pomocou lupy. Prví traja si taktiež
mohli vybrať knižku. Na koniec sme si mohli knižku aj zakúpiť a dostali sme aj
katalógy, kde sme si mohli knižku objednať. Mohli sme si zobrať aj plagát s knižkou.
Som veľmi rada, že som mohla byť na tejto besede. Pretože knižka je poklad.
V knižkách je všetka múdrosť, čo na svete je a čo kedy bola zistená. Mám z toho veľmi
dobrý pocit.
Tamara Peterková IV. B
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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To, že sa blížia letné prázdniny, ste už asi všetci zaregistrovali. Vaši kamaráti
z pobočky Vodáreň nám v malej ankete prezradili, ako veľmi sa tešia na prázdniny,
kam sa vyberú, ale aj kam by sa chceli ísť pozrieť, keby mali čarovný lietajúci
koberec.
A takisto hlasovali v ankete o najobľúbenejšiu knihu na pobočke Vodáreň. Výsledky
ich hlasovania si teraz môžete porovnať so svojím rebríčkom obľúbených kníh.

Jasné, že sa teším na prázdniny a už sa neviem dočkať. Ešte neviem, kam pôjdem,
ale rada by som išla do Londýna alebo do Rumunska, kde žije moja sestra a teraz sa
jej narodilo bábätko.
Lenka Machálková, 12 rokov

Teším sa na prázdniny. Lebo sa nebudem musieť učiť. Rada by som išla do Egypta,
lebo je tam veľmi krásne. Ale krásne je aj u nás, na Slovensku a cítim sa tu
najlepšie.
Dominika Wahidová, 10 rokov

Cez prázdniny pôjdem asi do Malaciek, lebo tam mám babku aj sesternicu a je tam
veľmi pekne.
Nina Beránková, 9 rokov

Na prázdniny sa veľmi teším, pôjdeme určite do Krásnej Vsi, kde máme chatu
a vždy je nám tam hrozne super!
Daša Do Thaiová, 9 rokov

Cez prázdniny možno pôjdeme do Slovenského raja. Už sme tam boli a je tam veľmi
krásne, sú tam vodopády a krásna príroda.
Lucka Morvayová, 9 rokov

Veľmi sa teším na prázdniny, pretože pôjdem krstnej mame do Šintavy. Budeme
chodiť so sesternicami na kúpaliská a do rôznych aquaparkov. A tiež majú na dvore
bazén, kde sa môžem kúpať.
Martin Šichmák, 8 rokov

Ja sa veľmi teším na výlet do Bruselu. Uvidím celé krásne mesto a tiež budeme
chodiť po obchodoch. Sľúbila som tete knihovníčke, že jej prinesiem pravú belgickú
čokoládu.
Adriana Opletalová, 11 rokov
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Výsledky hlasovania o najobľúbenejšiu knihu
na pobočke Vodáreň
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:
4. miesto:
5. miesto:
6. miesto:

Klub záhad (T. Brezina)
Baby v akcii (T. Brezina)
Kroniky Narnie (C. Lewis)
Encyklopédie o zvieratách
Denník princeznej (M. Cabbotová)
Klasické rozprávky

53 hlasov
47 hlasov
17 hlasov
13 hlasov
7 hlasov
4 hlasy

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
Dúfame, že ste si dobre prezreli a prečítali Čarušku číslo 2/2007. Iste áno, lebo aj
dnes uverejňujeme výhercov, ktorým sa podarilo nájsť logo – značku knižnice, pri
ktorej ste objavili i číslo 80. Presne toľko rokov oslávila v uplynulom roku naša i
vaša Knižnica Juraja Fándlyho. Pekným cenám sa potešili títo výhercovia:
1. Lukáš Tankovič
2. Kristína Hudáková
3. Chiara Kumorová
4. Dominik Novák
5. Daniela Szeligová
6. Anna Krajčirovičová
7. Veronika Chorvatovičová

Trnava – získal adresár
Trnava – získala samolepky
Špačince – získala adresár
Trnava – získal obkresľovacie pravítko
Trnava – získala samolepky
Trnava – získala samolepky
Trnava – získala samolepky

Vyhrať môžeš aj Ty, ak vylúštiš doplňovačku na str. 19
a správne znenie prinesieš do knižnice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusova 1
918 20 Trnava
Telefón/fax: 033/55 11 782
Zákaznícka linka: 033/55 13 896
El. adresa: kniznica@kniznicatrnava.sk
www.kniznicatrnava.sk
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TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Vydavateľstvo Fragment
pozýva

Hľadá sa Kráľ čitateľov
Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
Finále súťaže pre deti o titul
Kráľ čitateľov KJF 2008

23. 6. 2008 o 10.00 hod.
Hudobné oddelenie KJF v Trnave
Ul. M. Schneidra-Trnavského 5
Nového Kráľa čitateľov vám predstavíme
v č. 2/2008
17
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PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2008 - 16. ROČNÍK
V jubilejnom 15. ročníku superklubu v minulom roku sa prázdninových aktivít
zúčastnilo spolu 384 návštevníkov - detí, rodičov, starých rodičov, hostí.
Aj v tomto roku knižnica srdečne pozýva všetkých svojich malých čitateľov i deti,
prázdninujúce v Trnave, na podujatia v rámci Prázdninového superklubu 2008.
Spoločný program sa koná vždy v stredu od 10.00 do 12.00 hodiny v knižničnej
záhrade. V prípade nepriaznivého počasia v oddelení pre deti KJF v Trnave na
Rázusovej ulici 1.
Téma tohtoročných aktivít: CHRÁŇME SVET, VEĎ JE NÁŠ, AJ TY V ŇOM
SVOJE MIESTO MÁŠ!
2. júla 2008

Prázdniny vítame, spolu sa zahráme!
Slávnostné otvorenie spojené so súťažami
Knižný lekár a tvorivá dielňa
Hosť: grafička a ilustrátorka Oksana Lukomska
Nie na všetky deti slnko svieti
Hosť: ThLic. Ing. arch. František Kapusňák - riaditeľ Pápežských
misijných diel
Do nebies lietajú, pekne nám spievajú
Hosť: ornitológ zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti
Súťaž detí v speve
Zvieratá nás rady majú, životom nás sprevádzaj
Hostia: Ingrid Nováková a útulok zvierat
Peter Martinák – hlavný výcvikár Rescues Slovakia a jeho pes

9. júla 2008
16. júla 2008
23. júla 2008
30. júla 2008

6. augusta 2008
Trnave
13. augusta 2008
20. augusta 2008
27. augusta 2008

Na svoj život pozor daj, s ohňom sa nezahrávaj!
Hostia: členovia Hasičského a záchranného zboru v
Poradí vám sestrička, ako ošetriť nielen bratríčka
Hosť: Lucia Benková a súťaž o prvej pomoci
Chránia nás i naše mamy, veď sú policajtmi
Hosť: Pavol Boďa – Mestská polícia
Superdeti v Superklube – Superklub aj o rok bude?
ocenenie Najsuperklubákov spojené s rozlúčkou s prázdninami a súťažami

VSTUP NA PLATNÝ ČITATEĽSKÝ PREUKAZ
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DOPLŇOVAČKA
V tajničke sa ukrýva názov zaujímavej súťaže,
ktorú pre Vás pripravila Knižnica J. Fándlyho v Trnave

1. haluz 2. školská potreba 3. nádhera 4. rastlina, z ktorej sa vyrába
látka 5. lesné zvieratko 6. predmet v škole 7. jeden z rodičov 8.
dopravný prostriedok 9. naše veľhory 10. naša krajina 11. učí nás
v škole 12. ročné obdobie 13. zviera podobné psovi
Jakub Ondriš, IV. A
ZŠ Atómová ul. č. 1, Trnava

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Výpožičný čas počas letných mesiacov júl – august 2008
Hlavná budova:
pondelok
8:00 - 18:00
utorok – piatok
8:00 - 16:00
sobota
8:00 12:00
oddelenie pre deti v sobotu zatvorené

Hudobné oddelenie:

oddelenie pre nevidiacich:
pondelok – piatok 8:00 - 12:00

pondelok
utorok - piatok

10:00 - 12:00 12:30 - 17:30
8:30 - 12:00 12:30 - 16:00

Pobočky Prednádražie, Tulipán, Vodáreň:
pondelok
utorok
10:00 - 12:00
streda, štvrtok, piatok 8:00 - 12:00

zatvorené
12:30 - 17:30
12:30 - 16:00

Pobočka Modranka
utorok, štvrtok

9:00 - 13:00

UPOZORNENIE!
Pobočky budú zatvorené v týchto termínoch:
P/Vodáreň
18. 7. - 4. 8. 2008
P/Prednádražie.
28. 7. - 8. 8. 2008
P/Tulipán
25. 7. - 11. 8. 2008
P/Modranka
celý mesiac august
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