
   Čaruška 

Milí mladí priatelia knihy a knižnice,

nejeden  z vás  si  už  iste  položil  otázku,  načo  sú  knižnice,  keď  všetky 
informácie  dnes  nájdeme  na  internete.  Áno,  internet  sa  stal  naším 
každodenným  pomocníkom,  žasneme  nad  neuveri-teľným  množstvom 
údajov, ktoré obsahuje. Zároveň sa však denne presviedčame, že informácie 
na  internete  sú  často  neoverené,  premenlivé  a nikdy  nevieme,  kam  nás 
zavedie nasledujúce kliknutie myškou.
Knižnice  sú  inštitúcie,  ktoré  po  tisícročia  ochraňujú  ľudské  poznanie 
v nezmenenej podobe a sprostredkujú myšlienky každému bez obmedzenia. 
Popri  knihách  zhromažďujú  aj  iné  dostupné  médiá  a tým,  ktorí  nemajú 
potrebné  technické  vybavenie  alebo  financie,  poskytujú  aj  prístup  na 
internet.
Takou je aj Knižnica Juraja Fándlyho, ktorá v roku 2007 oslávila 80. výročie 
založenia.  Vznikla  ako  Verejná  knižnica  mesta  Trnava  a prvých 
návštevníkov privítala 14. februára 1927. Mala 700 kníh, ktoré sa vošli do 
dvoch miestností. 

Za osemdesiat rokov prešla naša knižnica veľkou premenou. Dnes ponúka 
viac ako 240 tisíc dokumentov a je vybavená modernou technikou. Čo sa 
nezmenilo, je jej poslanie: pomáhať ľuďom, aby boli múdrejší a lepší. 

Milí čitatelia!
Tešíme  sa,  že  patríte  k tým,  ktorí  sú  zvedaví,  chcú  veľa  vedieť  a  spolu 
s literárnymi hrdinami chcú prežívať stále nové dobrodružstvá. Knižnici do 
ďalších rokov želám, aby takýchto návštevníkov mala čo najviac.

PhDr. Emília Díteová
riaditeľka Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave
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Pri  príležitosti  osláv  80.  výročia  Knižnice  Juraja  Fándlyho  v Trnave  sa 
slávnostného programu v Divadla Jána Palárika v Trnave 28. novembra 2007 
zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Pozvanie  predsedu 
TTSK  Tibora  Mikuša 
prijal  i podpredseda 
Národnej  rady  SR 
Viliam  Veteška,  pri-
mátor  mesta  Trnavy 
Štefan  Bošnák  a ďalší 
vzácni hostia.  
Pán  prezident  Ivan 
Gašparovič vo svojom 
príhovore  vyzdvihol 
význam  knihy  a kniž-
níc  pri  výchove  a vz-

delávaní  obyvateľov,  najmä  detí  a mládeže.  Okrem  iného  poďakoval 
všetkým,  ktorí  v  knižnici  pracujú  a ďalej  ju  zveľaďujú.  Slová  pána 
prezidenta,  že  „mesto  bez knižnice,  a teda bez možnosti  vzdelávať sa,  je 
mŕtve mesto“ sú povzbudením nielen pre knihovníkov, ale  i pre všetkých 
zúčastnených.  Predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor  Mikuš sa 
rozhodol  pri  príležitosti  tohto  významného  jubilea  obdarovať  Knižnicu 
Juraja Fándlyho v Trnave osobitným finančným darom. Venoval jej 100 tisíc 
Sk na doplnenie knižničného fondu.
 
Riaditeľka  Knižnice  Juraja  Fándlyho  v  Trnave  Emília  Díteová  úprimne 
poďakovala  za  tento  veľkorysý  dar  a uistila  pána  predsedu,  že  knižničný 
fond  bude  doplnený  žiadanou  odbornou  študijnou  literatúrou  i  krásnou 
literatúrou. Knižnica nezabudne ani na najmenších čitateľov i literatúru pre 
voľný čas svojich návštevníkov. Zároveň vo svojom príhovore pripomenula 
niektoré  najvýznamnejšie  medzníky  v  histórii  knižnice  a  oboznámila 
publikum so súčasnými úlohami knižnice. 
Blahoprajné  pozdravy  predniesli  i primátor  mesta  Trnavy  Štefan  Bošnák 
a mnohí ďalší vzácni hostia.
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Najkrajšia kniha
 
26. júna 2007 pred desiatou hodinou začali prichádzať deti do kina Hviezda, kde sa 
konalo  slávnostné  vyhodnotenie  súťažnej  ankety  Najkrajšia  kniha.  Maskot 
detského  oddelenia,  naša  chodiaca  Čaruška,  obdarila  deti  pri  vstupe  do  sály 
najnovším číslom časopisu s rovnomenným názvom Čaruška. Skôr, ako podujatie 
začalo  a  všetci  sa  usadili,  viacerí  v nej  s  radosťou zalistovali.  Podujatie  začalo 
slávnostným  privítaním  a  predstavením  vzácnych  hostí.  Po  ňom  na  pódium 
vpochodovalo  niekoľko  vojakov,  ktorí  boli  súčasťou  dramatizácie   príbehu  o 
Kleopatre. Dej príbehu deti sledovali so zatajeným dychom. Žiaci zo Spojenej školy 
v Trnave si potlesk prítomných divákov veru zaslúžili a ich pedagógovia tiež, veď 
vďaka nim v kostýmoch vyzerali ako ozajstní. Po príbehu o Kleopatre nasledovalo 
žrebovanie, na ktoré už mnohí netrpezlivo čakali. Osem výhercov regionálneho kola 
čitateľskej  súťaže  Čítame s  Osmijankom vyžrebovala  kráľovná  čitateľov  Zuzana 
Urgošíková.  Potom nasledoval  letný tanec  v podaní  žiačok  Základnej  umeleckej 
školy M. S. Trnavského v Trnave.
 
Vyvrcholením  podujatia  bolo  slávnostné  vyhodnotenie  súťažnej  ankety.  Pódium 
patrilo  víťazom.  Diplomy formou  vysvedčenia  z  rúk  kráľovnej  čitateľov  získali 
spisovateľka Gabriela Futová za víťaznú knihu  Lepší otec v hrsti ako kamoš na 
streche. Rovnako diplom získalo aj Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé 
letá,  v  ktorom  kniha  vyšla.  Ocenenie  pre  vydavateľstvo  prevzala  šéfredaktorka 
Marta Jankajová. Víťaznou knihou v kategórii prekladovej tvorby sa stala kniha s 
názvom Naša trápna mamička. Ocenenie pre vydavateľstvo Fragment, ktoré knihu 
vydalo,  prevzala  riaditeľka  slovenskej  pobočky  vydavateľstva  Fragment  Ľubica 
Hamarová.

Spisovateľka  Gabriela 
Futová  (na  obr.  vpravo) 
vyžrebovala  desiatich  šťa-
stlivcov,  ktorí  získali 
knižné  ceny  za  to,  že  sa 
zúčastnili  ankety. Víťaznú 
knižku  Lepší otec v hrsti 
ako  kamoš  na  streche 
krátkymi  ukážkami  pred-
stavili žiačky 6. ročníka ZŠ 
A. Merici v Trnave.
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PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 2007 – 15. ročník

Už o niekoľko dní  vás  čakajú 
vianočné  prázdniny.  Pred-
chádzajúce číslo nášho - vášho 
časopisu Čaruška, vyšlo krátko 
pred  letnými  prázdninami. 
Skúsme  si  trochu  na  ne 
zaspomínať. Čo sa dialo počas 
prázdnin  v  knižnici?  Ak  ste 
tam  boli,  zaspomínajte  si,  ak 
nie,  čítajte  ďalej  a  možno  sa 
pri-dáte nabudúce leto k nám. 
Prázdniny  neboli  prázdnymi 
dňami.  Presvedčili  sa  o  tom 
všetci,  ktorí  tento  rok  nav-

štívili Prázdninový superklub 2007. Témou 15. ročníka Prázdninového superklubu 
bolo  spoznávanie  histórie,  tradícií,  ale  i zbližovanie  sa  detí  so  svojimi  starými 
rodičmi.  Osem  prázdninových  stretnutí  prilákalo  dovedna  384  zvedavých 
záujemcov.  Tvorivé dielne,  súťaže a stretnutia so zaujímavými osobnosťami boli 
určené vám, deťom do 15 rokov, ale s radosťou sa ich zúčastňovali nielen rodičia, 
ale i starí rodičia, či iní príbuzní malých čitateľov. 
Slávnostné otvorenie superklubu sa uskutočnilo 4. júla 2007. V ten deň sa deti stretli 
nielen  s  obľúbenou  herečkou,  trnavskou  rodáčkou,  Soňou  Valentovou,  ale  i  s 
ilustrátorkou  Milkou  Tiršelovou.  Okrem  týchto  hostí,  čakala  deti  i  knižka  na 
prázdniny:  Psík  Ari.  Nielen  pre  deti  ju  napísala  Soňa  Valentová.  Medzi  ňou  i 
ilustrátorkou  Milkou  Tiršelovou  a  deťmi  sa  rozpútala  živá  beseda.  Deti  veľmi 
spontánne  a  s  radosťou  privítali  vo  svete  kníh  novinku  plnú  milých  príbehov 
štvornohých  miláčikov.  Samozrejme,  že si  hostia  pospomínali  i  na svoje detstvo 
a svojich starých rodičov. 
Aké riady používali  staré  mamy?  To sa  deti  dozvedeli  11.  júla  2007,  kedy sme 
spoločne navštívili Západoslovenské múzeum v Trnave. Okrem iného si deti prezreli 
i  odevy,  v ktorých  starí  rodičia pracovali,  ale i  tie,  ktoré si obliekali  v najväčšie 
sviatky  v  roku.  Týždeň  na  to  mali  deti  príležitosť  svojou  vlastnou  šikovnosťou 
vyrobiť si prázdninové pozdravy. Čakala ich tvorivá dielňa pod názvom Babička a 
dedko na môj pozdrav čakajú, moje rúčky ho už hotujú...Veríme, že prázdninové 
pozdravy našli  všetkých  svojich adresátov.  V stredu  25.  júla  2007 sa v  knižnici 
rozliehali detské hlásky malých odvážnych speváčikov. Slovenské mamičky a ich 
pesničky bol názov posledného júlového podujatia, počas ktorého deti súťažili o titul 
Zlatý, strieborný a bronzový Slávik a Sláviček. 
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1.  augusta  2007  nás  navštívil 
známy  pernikár  Karol  Pacek. 
Snehová  dielnička  v horúcom 
letečku  alebo  ozdob  perník  z 
lásky,  tento  názov  vystihoval 
tvorivú atmosféru plnú voňavých 
perníkov,  ktoré  deti  zdobili 
v knižničnej záhrade. 
Anglicky,  nemecky  alebo 
trnavsky?   S  touto  súťažou  sa 
deti  veľmi  hravo  popasovali  8. 
augusta  2007  a  my  sme  mali 
možnosť  zistiť,  aké  sú  deti  i 
počas  prázdnin  šikovné.  Zaiste 
veľkou pomocou boli i slovníky, ktoré v knižnici našli. 
Toč sa, toč, hrnčiarsky kolotoč... A veru sa točil. Vďaka obetavému a šikovnému 
keramikárovi a hrnčiarovi. Bol ním Róbert Šťastný z Hlohovca. Deti si 15. augusta 
2007odniesli  domov  veľké  množstvo  svojich  vlastných  výrobkov.  Niektoré  boli 
vymodelované ručne, iné vytočené priamo na hrnčiarskom kruhu. 

Veľké  trhovisko  malých 
čitateľov alebo  u nás  sa  platí 
úsmevom  a  dobrým  slovom. 
Tento  názov  ukrýval  v  sebe 
rozlúčku s prázdninami, počas 
ktorej  deti  zažili  množstvo 
zába-vy,  zmerali  si  sily  vo 
veselých  súťažiach.  Všetci 
účastníci  si  pochutnali  na 
tradičnej  sladkej  torte  v  tvare 
zatvorenej  knihy.  Symbo-
lických pätnásť sviečok sfúklo 
niekoľko  najaktívnejších  su-
perklubákov  presne  22. 
augusta 2007. 

Tí "najsuperklubáci" získali superklubácke tričko a iné ceny.
Chcete sa o rok pripojiť k nim i  vy a vaši kamaráti?  Veď i  tento rok superklub 
navštevovali  nielen  deti  z  Trnavy  a  okolia,  ale  zavítali  k  nám  i  v  Trnave 
prázdninujúce  deti,  napríklad  Daniel  zo  Španielska,  ale  i  súrodenci  z  Anglicka, 
bývajúci priamo v Londýne. To boli zážitky zo superklubu! Myslíte si, že aj o rok 
budú? Nechajme sa prekvapiť... 
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Žijú medzi nami

15. október 2007 bol Dňom 
dlhej bielej palice. 
V Knižnici  Juraja  Fándlyho 
v Trnave  si  deti  i dospelí 
pripomenuli,  že medzi nami 
žijú  ľudia,  ktorí  vôbec 
nevidia  alebo  majú  poško-
dený  zrak.  Na  stretnutiach 
pre  deti  porozprával  nevi-
diaci knihovník PhDr. Július 
Bartek, ako sa dá študovať a 

pracovať, aj keď má takúto nevýhodu. 

Podrobne  ich  oboznámil 
s pomôckami, ktoré používa, 
napr.  Pichtov  stroj  na 
písanie  Braillovho  písma 
alebo  malý  hovoriaci  počí-
tač,  ktorý  nosí  neustále  so 
sebou.   Účastníci  besedy si 
mohli  pozrieť  aj  výstavu 
kompenzačných  pomôcok, 
ktorú pripravila pre všetkých 
návštevníkov knižnice firma 
Tyflocomp. 
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AKO TO VIDÍME MY

Veľmi nás teší, že naši malí čitatelia okrem toho, že siahnu po dobrej knihe, vedia  
robiť  aj  dobré  skutky.  Ako  napríklad  Zuzka  Urgošíková,  úradujúca  Kráľovná 
čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá sa vám prihovára takto:
Milí čitatelia!
Prostredníctvom tohto časopisu by som vás chcela oboznámiť s charitatívnou akciou 
„Mikulášsky bazár“, ktorá sa konala 6. decembra 2007 na ZŠ Atómová ul. v Trnave. 
Táto akcia sa organizovala pod heslom: „Aby mal Vianoce každý živý tvor“. Bola 
zameraná  na  pomoc týraným  a opusteným  zvieratám v trnavskom a piešťanskom 
útulku.  Z celkovej  vyzbieranej  sumy (7  270,-  Sk),  získal  trnavský útulok  4  tisíc 
slovenských korún a piešťanský zvyšok.
Aj  takto by som chcela  poďakovať všetkým,  ktorí  prispeli,  či  už finančne  alebo 
darovaním  vecí  na  predaj.  Samozrejme,  v prvom  rade  chcem  poďakovať  pani 
riaditeľke J. Hrašnovej, učiteľkám Čeligovej, Mrnkovej, Reptovej a organizátorom: 
Barbore Dubovskej, Matejovi Kloknerovi, Zuzane Kováčovej, Barbore Köváriovej, 
Dominikovi  Královičovi,  Vladimíre  Mrvovej,  Veronike  Procházkovej,  Michaele 
Slamkovej, Marekovi Šimonovi.
Za všetky zvieratká v útulkoch ďakujeme!
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POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  POZOR!  
Ak ste si dobre prečítali a prezreli Čarušku číslo 1/2007, objavili ste v nej logo - 
značku, ktorou si Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripomína svoje jubileum. 
Veru, knižnica má 80 rokov a ôsmi z vás, čitateľov časopisu Čaruška, vďaka 
kupónu získali peknú cenu. 
Tu sú naši výhercovia:
1. Zuzana Urgošíková Trnava - získala knihu
2. Barbora Köváriová Trnava - získala knihu
3. Dominika Chorvatovičová Trnava - získala knihu
4. Veronika Chorvatovičová ml.Trnava - získala knihu
5. Jessica Lichnerová Pavlice - získala Euronezábudník
6. Daniela Rejdugová Dolné Lovčice -získala Euronezábudník 
7. Marek Ilavský Kočiské - získal Euronezábudník
8. Kristína Rakúsová Trstín - získala Euronezábudník
Všetkým srdečne blahoželáme a pre vás, na ktorých sa šťastie neusmialo, máme 
pripravené opäť logo knižnice. Tak hľadajte a ak ho nájdete, čo najskôr ho 
prineste do knižnice. Aj teraz, pred Vianocami, potešíme niekoľkých z vás 
peknou cenou. 
POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
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Z TVORIVEJ DIELNE

Milé deti,
vaši  kamaráti  zo  Základnej  školy  na  Atómovej  ulici  v Trnave  radi  navštevujú 
pobočku  knižnice,  ktorá  sídli  práve  na  tejto  škole.  Spolu  s pani  učiteľkou  sa 
zúčastnili na zaujímavej literárnej hodine s názvom Čarovný svet bájok. Dozvedeli  
sa, odkiaľ sa vzali bájky,  kto a kedy napísal  prvú bájku a aj  to,  prečo vystupujú 
v bájkach zvieratá namiesto ľudí. Pani knihovníčka im porozprávala smutný životný 
príbeh prvého bájkara Ezopa a spolu si potom prečítali veľa ukážok bájok, v ktorých 
hľadali ponaučenia.
Deťom sa literárna hodina určite veľmi  páčila a našli v nej inšpiráciu. Hneď po 
návrate do svojej triedy sa totiž pustili do písania svojich vlastných bájok. O tom, 
aké zvieratká v nich vystupujú a tiež, aké ponaučenie si z nich vyberieme, si teraz  
môžete prečítať, pretože sa s vami o svoje výtvory podelili. Tie najlepšie sme vybrali  
a uverejňujeme práve v tomto vydaní Čarušky. Pridali sme i ďalšie literárne práce  
našich malých čitateľov. Dúfame, že sa vám budú páčiť a možno vás tiež inšpirujú 
k tomu, aby ste samy niečo napísali a poslali nám to do Čarušky.
 

Poľovníci závidia jeleňovi parohy

Poľovníci závideli, aké má jeleň veľké parohy.
Postavili sa teda pod stenu, na ktorej viseli jelenie parohy.
Poľovníci sa smiali jeleňovi a jeleň poľovníkom.
Pretože jeleň ešte nevidel poľovníkov, ktorí majú parohy.
Poľovníci pocítili hanbu a jeleň radosť z toho,
že má stále najväčšie parohy v lese.

Viktória Karolčíková, V. A
ZŠ Atómová ul. 1, Trnava

O výmyselnom psíkovi

Bol raz jeden psík, ktorý závidel papagájovi pestré perie. Raz, keď išiel po dedine, 
zbadal  obchod s nápisom:  FARBY-LAKY.  Tak si  teda  kúpil  rôzne farby a laky. 
Namaľoval sa a všetci mu závideli. Lenže začalo pršať a farby sa mu zmyli. Papagáj 
sa mu začal smiať. Tak sa teda pobral smutný domov. No po chvíľke si uvedomil, že 
každé zvieratko má na sebe niečo zaujímavé. On má dobrý čuch a sluch a papagáj 
pestré perie. Spokojný si sadol pred búdu a strážil dom.

K. Jenčáková, V. A
ZŠ Atómová ul. 1, Trnava
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Ako vrabec závidel papagájovi

Bol raz jeden vrabec, ktorý si voľne lietal v prírode. Raz priletel ku klietke, kde bol 
papagáj  s prekrásnym pestrofarebným perím. Obdivoval jeho krásu a v duchu mu 
veľmi závidel. Vrabec dostal nápad, ako aj on môže mať také krásne perie. Priletel 
k maliarovi  a dal  si  namaľovať perie.  Hrdo  lietal  pestrofarebný vrabec  a pýšil  sa 
svojím perím. Radosť netrvala dlho. Prišiel dážď a farbu peria mu zmyl. Nakoniec 
však prišiel k názoru, že lepšie lietať vo voľnej prírode, ako mať krásne perie a byť 
zatvorený v klietke.

Petrana Čaplová, V. A
ZŠ Atómová ul. 1, Trnava

O líške a koze

Kde bolo,  tam bolo, žila raz jedna líška.  Mala sestru kozu. Všade chodili  spolu. 
A najradšej sa chodili pozerať na kone do maštale. Naraz sa však pohádali. Mali 
v pláne aj dnes ísť do maštale. Líška a koza išli tou istou cestou, ale nerozprávali sa. 
Dúfali, že tá druhá sa príde ospravedlniť ako prvá. Stretli sa na tom istom mieste. 
Porozprávali sa a podali si ruky. Nakoniec sa dohodli, že nikdy k sebe také nebudú.

Ema Chovanová, III. A
ZŠ Ul. Gorkého 21, Trnava

Žirafia hriva

V mestečku  Žirafovo  žila  malá,  ale  pekná  žirafa  Džordžína.  Svojou  krásou 
očarúvala všetky žirafy. Každé ráno si čistila svoje fľaky na krku.
V jedno pekné ráno sa Džordžína vybrala do žirafieho parku. Boli v ňom vysadené 
vysoké stromy, aby si žirafy mohli natrhať listy. Džordžína sa iba tak prechádzala. 
Mala nejaký čudný pocit, ale nevedela,  prečo. Neskôr to zistila – k stádu žiráf sa 
nenápadne  blížil  lev.  Keď  ho  žirafy  zazreli,  utekali  najrýchlejšie,  ako  vedeli. 
Džordžína bola ešte neskúsená, a tak zostala stáť na mieste. „Prečo by som sa mala 
báť takého čuda, ktorý je menší ako ja?“ pomyslela si. No lev mal veľmi zlú náladu, 
a tak Džordžínu popreháňal po celom Žirafove. Nakoniec sa jej podarilo uniknúť do 
neďalekej skrýše. Tam sa vydýchala a cez malé okienko si ešte raz leva poobzerala. 
Všimla si jeho nádhernú hrivu. Hneď si zaželala mať takú istú. „Iste by mi pristala!“ 
pomyslela si. Pomaličky sa k levovi priblížila a odtrhla si jeden vlások z jeho hrivy. 
Lev  si,  samozrejme,  nič nevšimol.  Keď Džordžína prišla domov, opatrne si  vlas 
prilepila na hlavu a čakala. No hriva jej narásť nechcela!
Vlas  jej  iba  prekážal.  Šteklil  ju  a ešte  kvôli  nemu  aj  zle  videla.  Nakoniec  to 
Džordžína vzdala, vlas zahodila a žila ako predtým.

Katarína Koricinová, V. B
ZŠ. A. Merici, Halenárska 45, Trnava
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Jazdecké preteky

V jedno jesenné dopoludnie som sa s rodičmi vybral na jazdecké preteky na Záhorie. 
Svoje zážitky som zachytil a ponúkam vám ich na čítanie.
Do rozskakovania  jazdeckých  pretekov postúpili  traja  jazdci  s koňmi:  Mrkvou – 
trojnásobnou  majsterkou  Francúzska,  Zemiakom  –  majstrom  Európy  z Rakúska 
a Rajčinou – víťazkou „Pohára majstrov“ zo Slovenska.
Bolo to napínavé!
Na štart prišla Mrkva z Francúzska. Na odpískanie vyštartovala, akoby mala krídla. 
Vtom na  prvú  prekážku  pribehol  Zemiak  z Rakúska.  Nááádherne  skočil!  Hravo 
zdolal aj druhú prekážku. Publikum tlieskalo a volalo: Výborne!!!“. Avšak ostatné 
prekážky zhodil. Škoda.
Odrazu pribehla Rajčina zo Slovenska. Skákala bez chyby.  Diváci jasali,  Rajčina 
bežala a bežala. Všade sa ozývalo: „Sláva! Hurá!“ Zajazdila čistý parkúr s časom 
37,18 sekúnd. 
Slovensko sa stalo víťazom Majstrovstiev sveta. Všetci sme ďakovali a blahoželali 
našej úspešnej Rajčine.

Vladko Chovan, IV. A
ZŠ Ul. Gorkého 21, Trnava
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Pocta Trnave
Naša obec Trnava
to je krásne mesto,
žijem v ňom už celé detstvo.
Naša obec Trnava,
tam je dobrá zábava.

Kristián Glós, III. A
ZŠ Ul. Gorkého 21, Trnava

Trnava je pekné mesto,
kamarátok tu mám milión päťsto.
Hrám sa, spím a pijem
sa predsa sa neopijem.

Klárka Fančovičová, III. A
ZŠ Ul. Gorkého 21, Trnava
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Vianočný stromček v našej izbe žiari,
každý už má žiarivý úsmev na tvári.
Snehuliaka v lese staviame,
so snehom sa radi hrávame.
Medovníky voňavé pečieme,
navštíviť aj babičku a dedka pôjdeme.
Stromček je žiarivý, prekrásne svieti,
z neho sa radujú všetky deti.

Veronika Chorvatovičová ml., VI. A
ZŠ Námestie SUT 12, Trnava

Vianoce

Na Vianoce v Štedrý večer,  dostane dar každý z nás a radi  ho rozbalíme. Radosť 
v ňom si objavíme. Ďakujeme Ježiškovi za tie krásne dary, veď potešia každého, či 
je veľký a či malý.
Vianoce je krásny sviatok šťastia, lásky plný dom.

Erik Kollarovič, VII. tr. 
ZŠ Spartakovská 5, Trnava
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Trnava je krásna vec, 
v Trnave je harmatanec.
Všetci robia kadečo.
Deti sa pekne hrajú
a rodičia makajú.

Adam Jakubovský, III. A
ZŠ UL. Gorkého 21, Trnava
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                                    NAVŠTÍVILI    NÁS                                       . 

20. novembra 2007 dopoludnia bolo z herne oddelenia pre deti počuť rôzne zvuky. 
Veru  tak!  Mňaukanie,  havkanie,  kačkanie  a  podobné  veci  robilo  54  malých  i 
veľkých účastníkov. Nebojte sa, nikoho sme na žiadne zviera nepremenili, to sa len 
všetci účastníci pekného podujatia zapojili do živého divadla, v ktorom hlavnú úlohu 
hrali  dve  spisovateľky  a  rodné  sestry  zároveň.  Bohuslava  Vargová  a  Eva 
Kopúnková svojím vystúpením všetkých  nielen potešili,  ale  i  ukázali  ako sa dá 
pracovať s veršami pre deti. Podujatie malo názov podľa novej prezentovanej knihy 
Bohuslavy Vargovej Mačka v skrýši tíši myši, ktorú deti privítali svojimi vlastnými 
farebnými  ilustráciami.  V závere  podujatia  nechýbala  veľká autogramiáda  oboch 
spisovateliek. Knihy spomínaných autoriek nájdete i v oddelení pre deti.

 

Počas  adventného  obdobia  zavítali  do  oddelenia  pre  deti  dvaja  vzácni  hostia: 
spisovateľ Roman Brat a ilustrátor Miroslav Regitko. Osemdesiattri účastníkov sa 
dozvedelo  o spoločnej  tvorbe  vzácnych  hostí  veľa  zaujímavostí.  Pred  očami 
zvedavých detí vznikali krásne ilustrácie z pera Miroslava Regitka, napr. anjel, čert, 
či  sv.  Mikuláš.  Spisovateľ  Roman  Brat  deťom  porozprával  o vzniku  piatich 
spoločných  kníh.  Tú  poslednú  Môj  anjel  sa  vie  biť deti  privítali  úprimnými 
želaniami  a vlastnoručne  vyrobenými  anjelmi  z papiera.  Malí  prváci  a druháci 
svojím hudobným darčekom potešili jubilanta Romana Brata, ktorý oslávil krásne 
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50. narodeniny. Sviatočnú atmosféru umocnila 
aj  autogramiáda,  hostia  rozdali  množstvo 
podpisov  do  kníh,  pamätníčkov  a knižných 
záložiek.
Ďalších malých čitateľov potešili vzácni hostia 
svojou návštevou aj na pobočke Vodáreň.
Svoj pozdrav posielajú aj vám!
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VIETE, 

že Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravuje aj také podujatia, ktoré vám môžu 
pomôcť  pri  prvej  návšteve  v knižnici,  ale  i Vašim  pedagógom  pri  vyučovaní 
slovenského jazyka,  literatúry,  hudobnej  výchovy,  informačnej  výchovy.  Svojimi 
netradičnými  vyučovacími  hodinami vám pomáhajú  nájsť  si  potrebné  informácie 
v náučnej literatúre i na ďalšie vyučovacie predmety.

Ak ste ešte nenavštívili knižnicu – oddelenie pre deti alebo niektorú z pobočiek - tu 
je naša ponuka: 
• exkurzia do knižnice a ako sa stať čitateľom
• hodina informačnej výchovy – orientácia v knižnici, vyhľadávanie informácií, 

práca s knihou, textom
• literárna hodina o tvorbe spisovateľov: J. Pavloviča, H. Ch. Andersena, J. 

Blažkovej, D. Heviera, Ľ. Podjavorinskej, K. Bendovej, K. Harunkovej, M. 
Rázusovej-Martákovej,   J. Navrátila, J. Londona, M. Ďuríčkovej, P. 
Dobšinského, J. Satinského, V. Zamarovského,  J. Uličianskeho a iných.

• hodina hudobnej výchovy. 

Povedzte  o týchto  aktivitách  knižnice  svojim  učiteľom,  pretože  na  kolektívnu 
návštevu knižnice sa treba vopred telefonicky alebo osobne prihlásiť.

    Oddelenie pre deti, Rázusova ul. 1;  tel. 033/5511782
    Hudobné oddelenie, Ul. M. Schneidra-Trnavského 5; tel. 033/5511590
    Pobočka Modranka, ZŠ s MŠ Trnava- Modranka
    Pobočka Prednádražie, ZŠ K. Mahra 11; tel. 033/5522037
    Pobočka Tulipán, ZŠ Gorkého 21; tel.033/5533327 
    Pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová 1; tel. 033/5504448 
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DOPLŇOVAČKA

 
1. dopravný prostriedok 2. platíme nimi v obchode 3. svieti na nebi 4. používame ju 
v škole 5.  posledná nedeľa pred Vianocami 6. E s dĺžňom 7. jedlo dňa 8. kyslé 
ovocie  9.  náuka  o  vesmíre  10.  biela  studená  prikrývka  11.  športová  potreba  pri 
futbale 12. zdravá štipľavá zelenina 13. veľmi starý les

 

Jakub Ondriš, IV. A
ZŠ Atómová 1, Trnava
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