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Anna Olšovská
Brána Adventu

Čo sa robí,
čo to vŕzga

tak zavčas rána?
Pozrite len,
otvára sa 

do Adventu brána.
Svätý Ondrej 

má kľúč od nej,
víta Mikuláša.

Ten oznámi
všetkým ľuďom,
že sa blíži spása.

Zatvoria ju
Adam s Evou,

zazvonia na zvonec.
Na Štedrý deň

poobede
je Adventu koniec.

Z knihy:
Adventný kalendár,

ktorú predstavila deťom v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave jej 
autorka a vydavateľ - Spolok sv. Vojtecha v Trnave.
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Marec – mesiac knihy bol na podujatia naozaj veľmi bohatý. Nielen pre deti, ale i 
pre dopelých. 23. - 24. marca 2006 sa v Mestskej športovej hale uskutočnil 1. ročník 
veľkej čitateľskej šou Libriáda-Knižný salón Trnava.  Toto dvojdňové podujatie 
navštívilo  vyše  tritisíc  malých  i  veľkých  čitateľov.  Mohli  sa  stretnúť  so  spiso-
vateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi, ale i hercami, moderátormi, spevákmi. Môžeme 
spomenúť aspoň niektorých. Svoj  pozdrav vám posielajú herečka a moderátorka 
Patrícia Garajová z Bratislavy, spisovateľ  Ján Navrátil zo Serede, spisovateľ a 
historik  Pavel  Dvořák,  spisovateľka  Eva  Kopúnková z  Trnavy,  ilustrátorka 
Oksana Lukomska z  Brestovian,  ale  i  Ela a Hop z  Pezinka  a  herci  Detského 
kočovného divadla DRAK z Prešova. 
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KRÁĽOVSKÁ JAZDA KRÁĽOV KNIŽNÍC
TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V piatok, 23. júna 2006, sa v Trnave stretli deti, ktoré zvíťazili v súťaži knižníc 
Trnavského samosprávneho kraja. Svoju kráľovskú úlohu – reprezentovať svoju 
knižnicu – si prišli splniť:
 
Neszméryová Michaela, 12 r.  Žitnoostrovná knižnica D. Streda 
Martina Hudecová, 10 r. Mestská knižnica Veľký Meder
Sindy Šipošová, 12 r.     Galantská knižnica Galanta
Hanka Rafčíková, 13 r.              Záhorská knižnica Senica
Agáta Hudečková, 14 r.           Mestská knižnica Skalica
Ondrej Horinka, 9 r.           Mestská knižnica Gbely 
Zuzana Urgošíková, 12 r. Knižnica JF v Trnave
Zuzana Hejnárová, 10 r. Obecná knižnica Dolné Dubové
Monika Cepková, 12 rokov Obecná knižnica Trakovice
 

Dve kráľovné sa nemohli tohto stretnutia zúčastniť, a to:
      Natália Kolenová – Mestská knižnica Hlohovec
      Dominika Fačkovcová – Mestská knižnica Sereď

Prijatie  u  predsedu  Trnavského 
samosprávneho kraja  bolo naozaj 
slávnostné. 
Ing. Tibor Mikuš všetkých Kráľov 
srdečne  pozdravil. Vyjadril  po-
tešenie, že sa môže stretnúť s tými 
najlepšími  z najlepších  čitateľov. 
Pripomenul  im  ďalšiu  ich  krá-
ľovskú úlohu – aby medzi svojich 
kamarátov,  ktorí  čítanie  zaned-
bávajú  alebo  čaro  čítania  ešte 
neobjavili,  presviedčali  o tom,  že 
čítanie je dôležité, ale i príjemné. 
Každý  úcastník  dostal  darček  a 

pokračovalo sa v neformálnych rozhovoroch na pripravenej recepcii. Urobili sme si 
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aj  spoločnú  fotografiu  úcastníkov  s predsedom  Ing.  Tiborom  Mikušom 
a pracovníkmi odboru kultúry. 

Králi čitateľov Trnavského samosprávneho kraja si potom prezreli expozície Domu 
hudby  M.  Schneidra-Trnavského,  vypočuli  ukážky  z tvorby  tohto  slávneho 
slovenského skladateľa. Popri občerstvení, ktoré pre nich pripravila KJF v Trnave, 
sa konala beseda s Jozefom Pavlovičom. Program pokračoval v Spolku sv. Vojtecha, 
kde  ich  prijal  riaditeľ  ThLic.  Vendelín  Pleva.  V krátkosti  im  priblížil  dejiny 
a súčasnosť tejto spolkovej organizácie a potom si prezreli knižnicu Spolku.
Spisovateľ Jozef Pavlovič strávil s Kráľmi čitateľov celý slávnostný deň. 
Veríme,  že  úcastníci  kráľovskej  jazdy  v  slobodnom  kráľovskom  meste  Trnava 
prežili spoločne nezabudnuteľný deň, plný zážitkov, nových informácií a vedomostí. 

ĽUDOVÍT ŠTÚR A MY

Vernisáž  výstavy  najkrajších 
návrhov   na  príležitostnú  po-
štovú  známku  sa  uskutočnila 
10.  októbra  2006  v čitárni 
Knižnice JF v Trnave. 

Hosťami boli:
- Ing. Ľudovít Daučo, podpred-
seda Trnavského samospráv-
neho kraja,
- Ing. Zuzana Lančaričová, 
vedúca odbrou vzdelávania 
Mesto Trnava, 
- akad. maliar Miroslav Cipár, - 
Oksana Lukomska, 
- Mgr. Ján Mička, predseda 
Klubu filatelistov Tirnavia. 
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Ocenení boli:

Kategória : deti do 10 rokov
1. miesto Lenka Chladná, 8 rokov, TRNAVA
2. miesto Veronika Mináriková, 10 rokov, TRNAVA
3. miesto Peter Švrcek, 10 rokov, TRNAVA

Kategória: deti do 15 rokov
1. miesto Lucia Blaženková, 12 rokov, TRNAVA
2. miesto Erik Virág, 14 rokov, TRNAVA
3. miesto Sabina Demovičová, 12 rokov, TRNAVA

Kategória: mládež do 18 rokov
1. miesto Adam Peciar, 18 rokov, TRNAVA
2. miesto Monika Kmeťová, 17 rokov, TRNAVA
3. miesto Monika Johanesová, 16 rokov, TRNAVA

Kategória : deti zo Základných umeleckých škôl
1. miesto Roman Vráblik, 17 rokov, ZUŠ Hollého ul., TRNAVA
2. miesto Stanka Mihálková. 15 rokov, ZUŠ SENICA
3. miesto Gabriela Rolenčíková, 17 rokov, ZUŠ Hollého ul., 
                                           TRNAVA
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Z TVORIVEJ DIELNE

Jeseň
Farebné listy padajú,
detičky sa radujú.
Na lúke si behajú, 
šarkana pritom púšťajú.

Zima
Fúka studený vietor,
slniečko sa skrýva.
Padajú snehové vločky,
kvetinky už spinkajú.
A deti?
Tie snehuliakov stavajú.

Simonka Machalová, II. B
 ZŠ Ul. Gorkého č.21, Trnava

Môj nový kamarát
Keď som ráno otvorila oči, v strešnom okne som zbadala čudnú tvár. Veľké zelené 
oči, špicaté uši a krátke tykadlá tvorili mimozemskú bytosť. On bol z inej GALAXIE. 
Otvorila  som  okno  a  pozvala  ho  ďalej.  Trochu  som  sa  bála.  No  po  chvíľke  zo 
strašidelnej bytosti som mala nového kamaráta. Spolu sme sa hrali na schovávačku, 
chytačku, babu. Dokonca mi pomohol písať aj domáce úlohy. Keď po troch dňoch 
odcestoval do svojho rodiska, bolo mi veľmi smutno. 
Sľúbila som mu, že cez prázdniny prídem zase ja k nemu. 
To budú zážitky!

 Saška Liová, II. B
 ZŠ Ul.Gorkého č. 21, Trnava

Slnko
Svieti slnko, svieti,
ideme sa hrať na dvor deti.
Lúče zlaté, krásne trblietavé.
Slniečko nám svieti,
poďme sa hrať deti.
Skáčeme a beháme,
mame pokoj nedáme.

Keď je dážď a pod mrakom,
venujem sa zázrakom.
Čáry-máry fuk
a už je tu bublifuk.

Natália Lajdová, II. B
 ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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Rozprávka o čokoláde
Na čokoládovej planéte, kde bolo všetko z čokolády, tak tam boli čokoládové veci. 
Dokonca aj čokoládoví ľudia. Z čokolády ľudia robili domy, knihy, autá, autobusy, 
koľajnice,... Deti chodili do čokoškôlky, alebo do čokoškoly. Všetci tam boli štastní. 
Každé  dieťa  chodilo  rado  von.   Až  raz  niekoho  napadlo,   že  by  mohli  postaviť 
obrovský  činžiak  a  nazvali  by  ho  čokoobroštík.  Skoro  nikto  nesúhlasil.  Ale  keď 
čokoprezident povedal "ÁNO", tak stavba bola povolená. Aby vedeli, koľko poschodí 
majú vybudovať, tak museli vykonať zrátanie čokoľudí. Nebola to ľahká vec. Bolo ich 
presne 100 001 aj s čokoprezidentom a jeho rodinou. O niekoľko dní bol čokoobroštík 
hotový.  Všetci  sa  veľmi  tešili,  keď  ho  otvorili  a  slávnostne  prestrihli  obrovskú 
čokopásku. 
 A tak si v tomto čokoobrovštíku nažívajú spokojne s čokoraňajkami, čokoobedom a 
čokovečerou, až kým sa neprejedia sladkého.

Andrej Horník, II. B
 ZŠ Ul.Gorkého č. 21, Trnava

Narodenie Ježiška
Narodil sa Ježiško
veseľme sa tichúčko.
Všetci sme tu štastní, zdraví
malí sú tu takí hraví.

Deti sa tu hrajú v snehu
utekali vo veľkom behu.
Stavali si snehuliakov
a večer jedli kaprov.

Martin Macko, V. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava
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Radosť
Slniečko svieti, Lopta sa hádže,
zohrieva deti. Ferko za
Deti sa hrajú, ňou skáče.
dobre sa majú

Šimon Jamrich, II. B
   ZŠ Ul.Gorkého č. 21, Trnava
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Stratený  psík

Jeden malý psík,
po sídlisku blúdi.
Schoval sa pod krík,
našli ho tam deti.

Priniesli ho k nám,
aj by sme ho chceli.
Bolo nám ho ľúto,
ale dom je malý.

Volali sme babke,
býva na dedine.
Povedala "áno",
tak jej psíka vezieme.

Už má nový domov,
nových kamarátov.
Sliepky, kačky, mačky-
to sú naháňačky!

Keď prídeme za ním,
tak sa veľmi teší,
voláme ho Beny,

ako sto striel beží.

Petrík  Višinský, II. B
 ZŠ Ul. Gorkého č.21, Trnava

Sniežik

Sniežik padá po úbocí
deťom svietia zlaté oči

pokoj zdravý nech je v domoch
Štedrý večer nech svieti v domoch.

Sniežik krásny, sniežik biely
na nebi lietajú anjeli.
Deti štastné, deti malé
šantia aj v bielej tráve.

Marianna Lihánová, V. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava
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Vianoce
Padá vločka jedna, dve
Vianoce sú príjemné.
Berme sánky, lyže, boby
nech sú v snehu pekné stopy.
Sadnime si znovu
jedzme kapra spolu.

Lujza Belicová, V. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava

     

     Vianočný stromček
Babka sniežik zametá,
telenovela jej uteká.
Deti snehuliaka stavajú
a pri tom si spievajú.

Všetci sú dnes radi,
že sa Ježiško narodí.
Stromček sa ligoce
v tmavej izbe,
sniežik pomaly mizne.

Alexandra Strapáková, V. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava
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Ako sa začínajú Vianoce
Mesiac z oblakov vykukol,
aby všetkým riekol,
že vianočný večer sa blíži
a my sa nemáme chúliť v skrýši.

Snehuliak sa veľmi raduje,
že mu otec metlu daruje.
Ešte klobúk, gombičky
a maličké nožičky.

Ema Húščavová a Miška Heliová, IV. A
ZŠ Ul. K. Mahra č. 11, Trnava
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Káčer, veverička a Vianoce
„Nič  nie  je  krajšie,  ako nádherne  vyzdobený stromček! A zvlášť,  keď máme dnes 
návštevu,“ povedal káčer.
„Áno  a ja  chystám obed,“  naštvala  sa  veverička.  „Mali  by  sme  radšej  ozdobovať 
stromček, nemyslíš?“
„Asi áno,“ hovorí káčer. „Vieš, čo? Spravíme dohodu.“
 „A ako sa to robí?“  
„Podáme si ruky. Asi takto.“
A podali si ruky.
„Spolu  spravíme  stromček,  naobedujeme  sa  a návšteva  dnes  nebude.  Pôjdeme  si 
radšej vybrať darčeky na Vianoce.“
„To je najlepší nápad!“ vykríkla veverička. A už aj išli. V obchode sa káčer vrhol na 
hračky, no veveričku zaujali viac vianočné ozdoby. Keď sa vracali domov, veverička 
sa pýtala káčera: „Vieš, čo by si chcel na Vianoce?“
„Ani neviem,“ povedal nevediacky. 
Zrazu niečo napadlo veveričke: „Ja si na Vianoce prajem zdravie, štastie, lásku a až 
potom darčeky.“
A my veríme, že všetky deti, ktoré budú tento krátky príbeh čítať, sa poučia, čo je 
dôležité.

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

Prišla zima
Šálik na kŕčik,
rukavičky na ručičky,
čiapka na hlavičku,
zoberiem si sánky od mamky,
otvorím si bránky.

Nikola Miklošovičová, III. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

 
Vianoce

Deti schmatli sánky,
obuli topánky 
a bežia od mamky.
Keď sme sa dosánkovali,
krásne sme sa hrali.
Potom sme sa guľovali,
veľa snehu sa už valí.

Potom ma mama zavolala,
aby sme postavili stromček
a keď sme dovečerali,
našli sme pod ním darček.

Tomáš Hrehuš, III. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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O zime

Vonku sú pekné stromčeky,
doma máme zase darčeky.
Na Vianoce som dostal sánky, 
išiel som von
a narazil som do bránky.
Máme nový domček
a pred ním pekný stromček.

K Vianociam som dostal šálik,
keď som sa vrátil,
mal som tam ďalší balík.
Máme pekné Vianoce,
stromček sa nám ligoce.
Vonku ešte sneží,
chlapček už domov beží.

Michal Suchán, III. C
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

Zima

Tu sú naše domčeky
a okolo stromčeky.

Keď do jedného vrazíš,
spadneš na ten mrázik.

Štípe.
Zima ti bude.

V zime pôjdem tam
dedinkou, zasneženou dolinkou,

postavím si snehuliaka,
dám  mu mrkvu do nosáka,

 teraz zase sánky
posunú nám bránky.

Klára Fančovičová, III. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava

O vločke

Bola raz jedna vločka
čo vždy počká,
ukáže sa iba na Vianoce,
a nie, keď koza rohatá
si skáče do blata.
Teraz tam príde dedo mráz,
ale cez zimu iba raz.

Ružice pekné na okná zas,
sánky nemajú zubný kaz,
Lebo sneh je dobrá zubná pasta,
 čisté majú oni ďasná,
toto videla vločka krásna.

Kristián Glós, III. A
ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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NAVŠTÍVILI NÁS

Spisovateľ Ľubomír Feldek oslávil svoje okrúhle 70. narodeniny aj so svojimi 
najmenšími čitateľmi Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Milý ujo Feldek!
Pri Vašom výročí

chceme Vám všetci priať
zdravíčko z ocele,
aby ste sa s nami

do vôle mohli smiať.
Nech nás stále tešia
Vaše vtipné básne,

nech svetielko v duši
nikdy Vám nezhasne.

Veľa síl a zdaru
i pri ďalšej práci

zaželať Vám zo srdca chcú
Gorkého tretiaci.

Žite dlho, žite štastne,
píšte pre nás krásne básne

aj nádherné rozprávky,
už nám ich nečítajú mamky.

Čítame si ich samy,
buďte dlho medzi nami.
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Venované Ľubomírovi Feldekovi

Vaše knihy čítať chceme,
dobre sa pri nich zasmejeme.
V Rozprávke o veľkom hlade
Martin sa nám páči,
babička mu hory jedla
sotva znášať stačí.
Postavil si hrad
a mal riadny hlad.
Hrad je z teľacinky,
brány z palacinky
a nám pri tom čítaní
všetkým tečú slinky.

Lapajova šlapaj
a Päť detektívov,
či ma mama nechytí
s nimi pod perinou?

V Balade o štvorlístku
zjedla lístok krava, 
darmo otec – mamička
poučenie dáva.

Zábudlivý Jakub,
ten je ako náš.
Och, Jakubko - Kubko,
Ty sa naňho podobáš!

Športujúce zvieratká
tiež nás zaujali.
Kozy skáču cez kozu,
potrebujú narkózu.
Zajac s korytnačkou
do behu sa dali
a vtáčence na sídlisku
pingpong si zahrali.

V Jantárovom svete
lietať všetci smieme.
Cestu vôkol Slnka
spolu podnikneme.

Za všetky tie básne s láskou ďakujeme!

Žiaci III. A ZŠ Ul. Gorkého č. 21, Trnava
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18. decembra 2006 k nám 
z Bratislavy pricestovala spi-
sovateľka Marianna 
Grznárová.         
   
Okrem knihy Maťko a Kubko 
nám predstavila i knihu Dvaja 
na  ceste,  ktorá  je  o  dvoch 
klaunoch.  Veru,  to  ste  asi 
nevedeli, že pani spisovateľka 
chcela byť cirkusantkou. I keď 
sa  ňou  napokon  nestala,  svoj 
sen  si  splnila  napísaním tejto 
milej knižky. 
Krásnym tričkom s obrázkom 

Maťka a Kubka odmenila šikovné dievčatko, ktoré jej položilo otázku, akú ešte na 
žiadnej besede nedostala. A vám ostatným posiela svoj pozdrav. 

                

 

17



                                                                                                    Čaruška   

V prvý  decembrový  deň  bol 
v knižnici  neobyčajný  sviatok. 
Zavítali  k nám  hostia  z vyda-
vateľstva  Spolku  sv.  Vojtecha 
v Trnave.  Spolu  so  spisova-
teľkou  Annou Olšovskou pre-
dstavili  ich  novú  knižku 
Adventný kalendár. Spoločne 
s deťmi z Majcichova a Zavara 
sme otvorili adventný kalendár 
a rovnako, ako vy, sa už tešíme 
na Vianoce. Stihol nás navštíviť 
i svätý Mikuláš a čert. Čert len 
postrašil,  ale  svätý  Mikuláš 
našich  dobrých  čita-teľov 

sladko odmenil.  A nielen ich, ale i nás. Srdečná vďaka!  

Všetkým vám prajeme veselé i pokojné Vianoce a poteší nás, ak ich prežijete nielen s 
knihami, ktoré vám prinesie Ježiško, ale i s tými, ktoré si požičiate od nás. Ale hlavne 
v zdraví a v kruhu svojich najbližších!

P. S. Ak si nájdete čas, zapojte sa i do našej súťaže!

Otázka znie:  Čo znamená slovo roráty??? 

Ak neviete, spýtajte sa starých rodičov, tety knihovníčky alebo si to jednoducho 
vyhľadajte v knihe Adventný kalendár. Tešíme sa na vaše odpovede. A ak šťastena 
pomôže, môžete sa stať výhercom peknej ceny.
Správna odpoveď doplňovačky z Čarušky č. 1/2006: Jakub Turek.
Výhercovia: 
Kolektív šiestich prváčikov zo ZŠ Zavar, ktorí získali strúhadlá.
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Zuzana Urgošíková 
Kráľovná čitateľov Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

Ako sme vám sľúbili, v malom interview vám predstavujeme našu novú 
kráľovnú čitateľov.

Kam chodíš do školy:
Som siedmačka na ZŠ Atómová v Trnave. 

Bola súťaž o kráľa čitateľov podľa Teba 
ťažká a zložitá?
Bola priam úžasná,  tú súťaž som zvládla. 
Bola to dobrá skúsenosť.

Zúčastnila by si sa ešte raz tejto súťaže?
Aj  áno,  a  nie  jedenkrát,  ale  hoci  aj 
dvadsaťkrát.
 
Blížia  sa  najkrajšie  sviatky  v  roku  – 
Vianoce. Aký bol Tvoj najkrajší vianočný  
darček,  z  ktorého  si  mala  najväčšiu 
radosť?
Uzdravil sa mi môj milovaný psík Tina 

a dostala som vytúžený nábytok do detskej izby.

A na záver ešte Tvoje želanie našim čitateľom?
Prajem vám šťastný nový rok a úspešný každý krok!

Treba ešte pripomenúť, že Zuzka Urgošíková pravidelne navštevuje oddelenie  
pre deti a zároveň si plní svoje príjemné kráľovské povinnosti. Okrem toho  
navštevuje i  útulok zvierat a najčastejšie ju môžete stretnúť s jej najlepšou 
priateľkou Veronikou Procházkovou.        
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TAJNIČKA

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13

1. Časť tela 2. Zelenina 3. Vianočný stromček 4. Lesné zvieratko 5. Šťavnaté 
letné  ovocie  6.  E  s  dĺžňom 7.  Jedlo  dňa  8.  Potreba  na  šitie  9.  Dopravný 
prostriedok 10. Biela prikrývka na zemi 11. Padá z neba 12. Kyslé ovocie 13. 
Dá sa zastrúhať

Kolektív 6. C, ZŠ Atómová ul. č. 1, Trnava
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