
 

 

 

Čaruška  

 

     Milí naši čitatelia a priatelia, 
 
     dni v roku 2020 sa postupne napĺňajú a pred nami sú tie najkrajšie sviatky roka – 
Vianoce.  Sviatočná atmosféra, rozsvietené stromčeky i oči všetkých obdarovaných. 
Čarovný čas blízkosti, spoločnej radosti a šťastia. Sme radi, že aj nám v Knižnici 
Juraja Fándlyho sa podarilo obdarovať všetkých, ktorí navštevujete naše priestory. 
Zrekonštruovali sme pre vás detskú herňu, nakúpili množstvo nových kníh a pripravi-
li mnohé kultúrne i literárne podujatia. Tie síce boli v tomto roku limitované 
a obmedzené kvôli opatreniam proti šíreniu nového ochorenia, ale o to viac sme si 
vážili každé osobné stretnutie s vami. A ak sa predsa len nemohlo osobné stretnutie 
uskutočniť, pokúsili sme sa s vami spojiť aspoň prostredníctvom našej internetovej 
či facebookovej stránky. Napriek všetkým obmedzeniam však nemôže medzi tohto-
ročnými  darčekmi  chýbať ani  ďalšie  číslo  obľúbeného časopisu Čaruška.                   
Veríme, že vám rozšíri obzor poznania, prinesie nové nápady a impulzy na premýšľa-
nie a bude vás inšpirovať k čítaniu kníh. Čaruška vám aj tento raz otvára dvere do 
čarovného sveta, v ktorom môžete zažiť nečakané dobrodružstvá a uvoľniť svoju 
fantáziu. Dúfame, že nám o svojich literárnych dobrodružstvách napíšete alebo po-
rozprávate.    
     V mene všetkých zamestnancov Knižnice Juraja Fándlyho vám prajem nádherné 
chvíle počas vianočných sviatkov. Nech vás naplnia radosťou a šťastím, ktoré môžete 
potom ďalej šíriť medzi svojich najbližších. Poprajme si spoločne, aby sme sa na 
budúci rok  mohli  bez  obmedzení  čo  najčastejšie  stretávať  a spoločne s chuťou 
objavovať svet okolo nás. Pripravujeme viacero podujatí, súťaží a aktivít, ktoré vám 
v roku 2021 ponúkneme v našich priestoroch. Už teraz sa tešíme nielen na sviatočné 
chvíle, ale aj na stretnutia prežité spolu s vami počas budúceho roka. 
                                    
 Srdečne 
                                                                                            
 

 

    

              

           

 

 

 

 

 
Pavol Tomašovič 
riaditeľ KJF Trnava 
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Z NAŠICH PODUJATÍ 

 
Spev a tanec s maňuškou 
Aj napriek daždivému októbrovému počasiu sa vybrali do hudobného oddele-
nia Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave učiteľky s deťmi z jasličiek COOL 
v Trnave na hudobno-slovné pásmo „O čistote“. Privítala ich maňuška, ktorá 
sa ich pýtala zvedavé otázky. Deti jej hovorili o umývaní rúk, zúbkov a česa-
ní. Pri piesňach „Ruky, ručičky“ a „Čisté rúčky“ tí odvážnejší začali tancovať 
a spievať. Ďalej zaznela pieseň „O zúbkoch“ a ľudová pieseň „Češem si hla-
vičku“. Najviac ich zaujali hudobné nástroje, s ktorými hrali do rytmu pes-
ničky „Hlava, ramená, kolená, palce“. Na záver sa pochytali za sebou a vy-
tvorili  vláčik. Deti   spievali  piesne  „Ide, ide vláčik“ a „Na hada“,  ktoré na-
spievali na CD Mária Podhradská a Richard Čanaky. Najmenší tanečníci boli 
veľmi aktívni a maňuška  sa s nimi rozlúčila piesňou „Keď si šťastný“. 

 
 

 

Alena Vozárová 
Knižnica JF Trnava 

Maličkí v hudobnom oddelení KJF v Trnave 
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Najmenší v hudobnom oddelení 
Hudobné oddelenie Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave sme s našimi jasličkármi 
navštívili už štyrikrát a určite sa tam čoskoro opäť vrátime. Deti sa vždy tešia na 
prekvapenie v podobe návštevy kultúrnej aktivity. Drobci sa tešia na pesnič-
ky, tance a hru na klavíri, ktorá nesmie chýbať pri každej našej návšteve. Súčasťou 
hudobno-slovných pásiem sú aj hudobné nástroje, na ktorých si môžu deti zahrať. 
Tieto návštevy majú veľký význam z hľadiska socializácie detí v novom  kolektí-
ve, spoznávania nových vecí, nových vedomostí, nových ľudí a samozrejme sa 
učia láske k hudbe a kultúre, čo je pre vývoj detí veľmi dôležité. 

Naďa Krkošková 
Detské COOL centrum 

Maličkí v hudobnom oddelení KJF v Trnave 
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Počas letných prázdnin knižnica opäť nezívala  prázdnotou. Zároveň počas 
celého leta bola otvorená brána knižničnej záhrady pre všetkých, ktorí chceli 
zmysluplne prežiť  toto obdobie. Opäť  nás  okrem  našich čitateľov navštívili 
aj prázdninujúce deti z iných miest Slovenska, ale i zo zahraničia. Ak ste to 
náhodou nestihli alebo nevedeli o tom, môžete sa začítať do nasledujúcich riad-
kov a možno už budúce leto sa pridáte k nám aj vy.    
 
 
 
    
 
 

Prázdninovú bránu s nami môžeš otvoriť,  spolu  s nami sa 
pritom zabaviť!  
       Prvé tohtoročné stretnutie detí v knižničnej záhrade sa nieslo v znamení 
súťaží, hádaniek, bábkového divadielka a kreslenia.  
S deťmi prichádzali aj rodičia, babičky i dedkovia. Počasie nám prialo, a tak 
nič nebránilo prežiť dopoludnie s novými kamarátmi, overiť si získané vedo-
mosti,  či  naučiť  sa niečo nové.  Téma  28. ročníka: ... a  bolo  slovo..., kniha  
i knižnica.. prezrádzala, že leto nebolo len o  knihách a  vedomostiach,  ale  aj 
o stretnutiach so zaujímavými hosťami z oblasti literatúry.    
 
 

Deti v záhrade Knižnice JF v Trnave 

PRÁZDNINOVÝ SUPERKLUB 
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S Nikom a Leou nie je nikdy nuda 
Vyše osemdesiat účastníkov sa presvedčilo, že S Nikou a Leom nikdy nie je 
nuda, patrí k nim zábava a možno aj túra... Išlo o druhé superklubové stret-
nutie, tentokrát so spisovateľkou Paulínou Feriancovou, autorkou kníh pre 
deti i mládež. Počas slnečného dopoludnia sme s hostkou besedovali a dozve-
deli sme sa, ako sa z nej stala pani spisovateľka, aké zvieratká žijú s nimi        
v domčeku v krásnej obci Jablonové a prečítala nám aj báseň, v ktorej spomí-
na chlapca Branka. A prečo? Lebo medzi účastníkmi sa nachádzal aj chlapec  
s týmto menom - konkrétne jeden z výhercov súťaže Ja sa doma nenudím! 
Cenu mu odovzdal riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič, ktorý zároveň poprial 
všetkým účastníkom krásne prázdniny!  

Zľava: Pavlína Feriancová, Veronika Chorvatovičová 
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Havkáči, ktorým sa v útulku páči, ale tiež chcú mať svoj do-
mov 
V tento deň sa do knižničnej záhrady zhromaždilo vyše stotridsať účastníkov, 
ktorí sa chceli dozvedieť viac o práci v trnavskom  útulku  a tiež zoznámiť sa  
s fenkou Milou, ktorá v  tom čase hľadala svoj  domov. Úžasne zanietený 

pracovník Igor Horváth nám porozprával, koľko psíkov už prešlo týmto útul-
kom, koľkým našli domov tu na Slovensku a koľkým v zahraničí. Poinformo-

val nás o tom, kedy a za akých podmienok môžeme prísť do útulku, či ako by 
mohli pomôcť rodičia a starí rodičia. Mila bola naozaj milá a  deti sa s ňou 

skamarátili, ba dokonca sa s nimi aj fotografovala. A kto chce a môže, nech 
pomôže - v útulku privítajú každú pomocnú ruku v ktoromkoľvek období. 

 

 

Igor Horváth so psíkom  
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Havko a Mňauka 
Knižničná záhrada sa zaplnila viac než stoštyridsiatimi malými i väčšími 
zvedavcami, ktorí veľmi trpezlivo čakali na nových kamarátov... a veru sa 
dočkali... pricestovali! HAVKO a MŇAUKA z Divadla pod balkónom nám 
ukázali, že psíček a mačička veru  môžu  žiť  spolu  v jednom  domčeku. 
Dokonca môžu spolu variť či piecť aj oslavovať, že čo? Napríklad narodeni-
ny, meniny alebo aj to, že sú spolu už jeden rok! A my všetci spoločne sme 
sa pridali a pesničkou oslávili všetky narodeniny aj meniny... nielen osláven-
cov toho dňa.  

Podujatie v rámci cyklu Maličkí a mamičky z verejných zdrojov podpo-
ril Fond na podporu umenia. 
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Nebúvame, s Buwkom a Sniwkom sa zabávame 
Prázdninové stretnutie našich superklubákov bolo o prekonávaní samých seba. 
Vďaka divadlu ZáBaVKa nás navštívili Buwko a Sniwko. Pripravili klaunskú 
show, do ktorej sa zapojili aj samotní účastníci z prázdninujúcich detí, a tak sa 
žonglovalo, baletilo a chodilo po lane, ba i s chodúľami. Deti sa dokázali 
v Krajine Perine premeniť aj na päťhlavého draka. A keďže počas prázdnin je 
viac voľného času, deti môžu trénovať, veď nikto učený z neba nespadol.  
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Hrdinovia – záchranári, to sú naše veľké vzory  
Šieste stretnutie prázdninového superklubu sa uskutočnilo vo dvore knižnice, 
kde zaparkovali svoje zásahové hasičské auto členovia Hasičského 
a záchranného zboru v Trnave. Vyše stovke účastníkov predviedli hasičskú 
techniku, špeciálne ochranné obleky, plynové masky a odpovedali na všetky 
zvedavé otázky detí aj dospelých. Pospomínali na rôzne výjazdy k požiarom, 
autonehodám, živelným pohromám, či iným mimoriadnym udalostiam. Nejed-
no dieťa toto povolanie oslovilo a možno aj z nich raz budú záchranári...   
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Kto má históriu rád, môže s nami spoznávať podhradie i hrad ! 
Hosťom siedmeho superklubového stretnutia bol vydavateľ Daniel Kollár. Poroz-
prával, čo všetko vydavateľstvo DAJAMA ponúka - či už sú to turistickí sprievod-
covia po Slovensku, cyklosprievodcovia, mapy a mnohé knihy zamerané na naše 
krásne hrady, zámky, múzeá, skanzeny, ale i spoločenské hry pre celú rodinu. Po-
čas toto prázdninového dopoludnia sme sa zamerali práve na starobylé hrady, kto-
rých bolo na Slovensku takmer 400. V súčasnosti môžeme navštíviť ešte asi 80 
z nich zachovalých. Mnohé sú opradené zaujímavými i strašidelnými legendami či 
povesťami. Záver podujatia patril súťaži, a keďže deti aj dospeláci boli veľmi ši-
kovní, odmenu dostali všetci. Niektorí odchádzali so spoločenskými hrami a všetci 
ostatní s časopisom Krásy Slovenska. Práve tento časopis v budúcom roku oslávi 
svoju storočnicu vydávania a veríme, že sa aj vďaka tomuto krásnemu jubileu 
s našimi hosťami opäť stretneme. 

Hostia z vydavateľstva Dajama  



 

 

11 

 

Čaruška  

Kniha z neba nepadá, píše sa a prekladá  
Aj v horúcom letnom období sme s radosťou privítali pani spisovateľku a vy-
davateľku v jednej osobe Danušu Dragulovú-Faktorovú. Pricestovala, aby 
nám porozprávala o výrobe kníh aj časopisov. Predstavili sme si knihy, ktoré 
napísala pre deti a z niektorých sme si  aj  spoločne  prečítali. Dozvedeli sme 
sa tiež, že kaligramy sú grafické básne, čo znamená, že sú napísané napríklad 
v tvare  snehuliaka, domčeka, stromu,  atď. Prezradila  nám aj to, že tento rok 
sa jej splnil sen a navštívila Lomnický štít, kde aj prenocovala. Cestovanie má 
veľmi rada a zážitky z ciest môžeme nájsť aj v časopise Maxík. Ako zvyčajne 
pani spisovateľka prišla s darčekmi. Pre každého účastníka boli pripravené 
časopisy Maxík a Zvonček. Mnohí sa potešili, že do ich zbierky pribudol  au-
togram vzácneho hosťa.  
Podujatie sa uskutočnilo v rámci cyklu podujatí Kniha a ešte trochu viac 
a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.    
 

 

Spoločná fotografia detí so spisovateľkou 
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Sladká tortička poteší 
V poslednú prázdninovú stredu 
sa uskutočnilo záverečné stret-
nutie, počas ktorého sme 
okrem oceňovania najaktívnej-
ších superklubákov, spievali 
a tancovali s našimi hosťami. 
Rozospieval nás spevák Bys-
trík, roztancovalo nás tanečné 
štúdio Crazy Family a novú 
knižku Ja a môj bicykel sme 
privítali s prekladateľkou Chen 
Liang Podstavek z Thajska 
a už spomínanou vydavateľ-
kou Danušou Dragulovou- 
Faktorovou. Na cestu medzi 
čitateľov  ju   vyprevadili  spolu  
s pravidelným prázdninovým 
magazínom vydavateľstva DA-
XE tancujúce sudičky. Spoločnými silami sme sfúkli 28 sviečok na veľkej chutnej 
torte v tvare knihy a potešíme sa, ak tam v budúcom roku budete spolu s nami i vy. 
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Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF v Trnave 

Zľava: Veronika Chorvatovičová, Chen Liang Podsta-
vek, Danuša Dragulová-Faktorová 

Spevák a hudobník Bystrík Červený a deti  
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Ako mnohí iste viete, každá letná 
prázdninová streda patrí v Knižnici 
Juraja Fándlyho v Trnave tradičnému 
Prázdninovému superklubu. Ponuku 
pre deti sme rozšírili o prázdninové 
štvrtky, ktoré patria Prečítanému letu. 
Hlavným partnerom bolo kníhkupec-
tvo Martinus, ktoré nám pre deti veno-
valo prázdninové denníky. Každý týž-
deň mal svoju tému: O mestách, 
O drakoch, O dverách, O stromoch, 
O tichu, O kuchyni, O ostrovoch, 
O ponožkách, O knihách...  Témy sa 
každý rok menia. Nasledujúcimi riad-
kami vám chceme dať vedieť, čo sa 
dialo a možno bude diať v budúcom 
roku. 
 9. júla 2020 sme sa stretli v knižničnej záhrade, aby sme si spoločne čítali a niečo 
nové sa dozvedeli. Prvé čítanie bolo od jubilujúceho regionálneho  autora Jána Navrá-
tila a išlo o vtipný veršovaný text O princeznej, čo uniesla draka. Druhé čítanie bolo 
od Kristy Bendovej, ktorá napísala okrem iného aj Osem dračích rozprávok. My sme 
si pre tento deň vybrali tú O nehybnom šarkanovi, keďže sa v nej spomína neďaleké 
mesto Piešťany. Školopovinní  čitatelia nám  po prečítaní  správne  odpovedali na 
naše otázky a tí najmenší nám zatiaľ vymaľovali pripravených dráčikov či nakreslili 
svojich vlastných. Na záver sme si pozreli a predstavili knihy o drakoch, ktoré si 
mohli čitatelia hneď aj požičať domov. 16. júla 2020 sme pokračovali čítaním, tento-
krát o dverách a oknách. Podujatia sa zúčastnili aj prázdninujúci škôlkari, a preto sme 
začali rozprávkou o Červenej Čiapočke, v ktorej jednu z hlavných úloh zohrali práve 
dvere, ktorými vchádzal hladný vlk. Po  Čiapočke  prišiel  rad  na  čítanie  rozprávky  
od známeho spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Z jeho diela sme sa dozvedeli, ako strom 
mahagón potešil žirafu Maxi a vyhotovil pre ňu maxi dvere, čím sa obaja dostali do 
rozprávky. Tretia ukážka sa  týkala  nášho  hlavného mesta a dozvedeli sme sa, kde sa 
nachádzajú kľúče od Bratislavy. Záver patril súťažným otázkam a za správne odpove-
de sme potešili deti knižnými cenami. Výstavka pripravených kníh o dverách našich 
čitateľov inšpirovala a mnohí z nich si požičali knihy aj domov.  
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 Knihovníčka Terézia Kozmálová a deti  

PREČÍTANÉ LETO 
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 27. augusta 2020 sme sa v knižničnej záhrade stretli po deviatykrát a zároveň 
poslednýkrát v tomto roku. V úvode sme si pospomínali na tohtoročné témy 
Prečítaného leta, na vzácnych hostí - lesníka Michala Slávika, včelára Martina 
Michalíka a tiež na spisovateľku Svetlanu Majchrákovú. Stretnutie 
s Martinom  Michalíkom a Svetlanou Majchrákovou sa uskutočnilo v rámci 
cyklu podujatí „Klub N“ s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 
Okrem čítania sme sa zabavili športovými, bavlnenými aj ovocnými hádankami 
z diela Danuše Dragulovej-Faktorovej. Záverečné stretnutie nám prinieslo pozi-
tívne ohlasy z radov detských aj dospelých účastníkov, ktorí nám prezradili, že 
im budú chýbať naše pravidelné stretnutia. Do svojich prázdninových denníkov 
Prečítaného leta si kamaráti zozbierali podpisy našich letných hostí, ktorých 
bolo veru neúrekom, ale tiež svojich nových kamarátov z knižnice. Už teraz sa 
naši čitatelia  tešia na  spoločne  strávené chvíle a najbližšie podujatia, ktoré 
pripravujeme. 
 
 
.  Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF v Trnave 

Skúška včelárskych oblekov 

Deti pri aktivitách 
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KNIHoKRAJ  
V dňoch 3. – 7. augusta 2020 sme pripravili denný letný tábor, ktorého sa zúčas-
tnilo 15 detí vo vekovej kategórii 6 – 15 rokov.  
Táborovú bránu pre našich malých čitateľov sme otvorili v pondelok ráno. Zišli 
sme sa v knižničnej záhrade, kde sa deťom prihovoril a tábor slávnostne otvoril 
riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič. Naše kroky pokračovali do tanečného štúdia, 
kde nás lektori Dominika a Igor naučili niekoľko tanečných štýlov. Tanečné do-
poludnie bolo ukončené odovzdávaním tanečných medailí. Energiu sme doplnili 
nielen zdravou desiatou, ale i chutným obedom. Popoludnie  sme strávili čítaním 
a besedou so spisovateľkou a bývalou letuškou Kristínou Baluchovou. Vďaka jej 
knižkám sme sa preniesli do sveta lietadiel, Letiska Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave a spoznali sme nielen hlavnú postavu Kapitána Padáka, ale i jeho 
priateľov či kolegov. Deň sme ukončili spoločným fotografovaním a tradičnou 
autogramiádou. Aj nasledujúce štyri dni boli bohaté na program. Navštívili sme 
Galériu Jána Koniarka, Západoslovenské múzeum, Spolok sv. Vojtecha, cestovali 
sme do Dolnej Krupej, vzdelávali sa, športovali, oddychovali, súťažili, odmeňo-
vali a svoju šikovnosť prejavili počas tvorivých dielní. Kto by chcel niečo podob-
né s nami zažiť, môže  poprosiť  rodiča, aby  ho v budúcom roku prihlásil do den-
ného tábora KNIHoKRAJ v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave.  

 

Veronika Chorvatovičová,  
Knižnica JF v Trnave 

Deti v tanečnom štúdiu Crazy Family 

Deti v Západoslovenskom múzeu  
v Trnave 

KNIHoKRAJ 
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Tvorivé dielne v Galérii Jána Koniarka v Trnave 

Návšteva kaštieľa v Dolnej Krupej 

Zábavné popoludnie v Kinder Clube 
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Koralový svet 

5. októbra 2020 sme v rámci pro-
jektu Maličkí a mamičky privítali  
najmladších  čitateľov. Divadlo 
Fí nás všetkých pozvalo spoznať 
Koralový ostrov. Spoznali sme 
korytnačku Etelu, ktorá má svoje 
obľúbené hračky. Jedného rána 
však hračky nemohla nájsť, a tak 
sa vydala do tajuplného sveta 
koralu, kde stretla kamarátov 
a kamarátky, ktorí jej veľmi 
ochotne pomohli. Počas interak-
tívneho príbehu deti spoznávali 
plyšové či umelohmotné hračky 
a ich tvary a veľkosti. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti a mládež 

V dňoch 5. – 10. 10. 2020 sa naša knižnica po 
prvýkrát zapojila do medzinárodného projek-
tu Bienále animácie Bratislava - Medzinárod-
ného festivalu animovaných filmov pre deti 
a mládež.  
Hoci tento už 15. ročník sa musel popasovať 
s mnohými obmedzeniami, keďže v tomto 
období prebiehali na Slovensku opatrenia 
proti COVID-19 a museli sme sa prispôsobiť 
danej situácii, aj napriek tomu sme mohli 
našim čitateľom priblížiť súťažné filmy pre 
rôzne vekové kategórie: S - XL, od tých naj-
menších až po filmy pre -násťročných.  
Filmy zaujali svojou tematikou väčších čitate-
ľov -  divákov, a tých maličkých potešili naj-

mä oživené  postavičky, ktoré im boli známe aj z knižiek. 
Veríme, že  o dva roky, kedy sa festival opäť zopakuje, ho budeme  môcť predstaviť oveľa 
väčšiemu počtu návštevníkov. 

Henrieta Kutáleková, Knižnica JF v Trnave 

Veronika Chorvatovičová, Knižnica JF v Trnave 
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Čarovný chlapec  
Takýto názov niesla najnovšia pí-
somná literárna súťaž pre deti. Bola 
venovaná tvorbe Jána Uličianskeho, 
popredného spisovateľa pre deti.  
Ako sám autor hovorí: „Optimista 
píše rozprávky s dobrým koncom“. 
Tie jeho sa skutočne oplatí prečítať. 
Vo svojich rozprávkových príbe-
hoch sa usiluje zachytiť pocitový 
svet súčasných detí, pričom pohľad 
detských hrdinov na počínanie do-
spelých vôbec nie je zhovievavý. 
Pozerá sa na svet okolo seba očami 
dieťaťa. Jeho rozprávkam nechýba 
vtip. Vie, že deti sa radšej smejú ako 
plačú a o to ide predovšetkým v jeho 
knihách, aby sa deti pobavili 
a zasmiali. 
Knižne debutoval veršovaným lepo-
relom Hádanky ešte v roku 1980. 
Odvtedy do zbierky jeho kníh pri-
budlo veľa čarovných rozprávok 
a príbehov – Adelka Zvončeková, 
Nedeľa, Snehuliacke ostrovy, Máme 
Emu, Veverička Veronka, Malá pri-
ncezná,  Kocúr na kolieskových korčuliach a veľa ďalších, ktoré oslovujú detských 
čitateľov. Patrí medzi ne aj kniha Čarovný chlapec, podľa ktorej sme nazvali aj našu 
súťaž.  
Deti sa mohli zábavnou formou rébusov, tajničiek a doplňovačiek zoznámiť 
s tvorbou tohto autora, ktorý tento rok oslávil životné jubileum. Jubilujúcemu autoro-
vi želáme veľa zdravia a tvorivých síl, aby sme mali čo najviac jeho diel 
v knižničnom fonde, ale čo najmenej na poličkách, nech sú stále v rukách čitateľov. 

 

Dana Vaculíková, Knižnica JF v Trnave 

Dana Vaculíková, Knižnica JF v Trnave 
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Meno pre teliatko 

Bola raz jedna krajina menom Brazília. V tejto krajine žila mamička kravička 
a volala sa Eva. Narodilo sa jej maličké teliatko, ktoré sa volalo.... a vlastne 
sa nevolalo nijako. Nemalo totiž žiadne meno, lebo mamička si nevedela 
nijakovsky vymyslieť meno, ktoré by sa jej páčilo. A tak teliatko rástlo 
a rástlo a stále bolo bez mena. Jedného dňa sa vybralo na prechádzku a videlo 
rodinku ježkov. Malí ježkovia šantili v tráve a teliatko sa zastavilo, pozrelo 
na malých veselých ježkov a zamyslelo sa. Potom bežalo za svojou mamič-
kou Evičkou a povedalo jej, že už vie, ako sa bude volať. Mamička spozorne-
la. „Budem Jožko!“ povedalo teliatko. Mamičke sa to zapáčilo a odvtedy mu 
všetci hovoria Jožko.  

 

 

 

      
 

 

Z TVORIVEJ DIELNE 

Zorka Čeleďová, ZŠ J. Bottu, Trnava 

Peter Vadovič  
ZŠ K. Mahra, Trnava 

Zajko cestovateľ 

    Skáče malý zajko v lese 
   v batohu si niečo nesie. 

 Unavený sadá na pník 
      z batohu vyťahuje kotlík. 

  Z kotlíka sa vôňa valí, 
     to polievočku on si varí! 

Keď sa zajko nasýtil, 
na cestu sa vypravil. 

Myška Hryzka 

A tá moja myška Hryzka, 
Stále niečo hryzká. 
Hryzká mi aj kábliky, 
Žeby bola z Afriky? 
 
Pes je dobrý kamarát, 
Každého má veľmi rád. 
Je to dobrý spoločník, 
Nebude už smutný nik. 

Tamarka Mičeková  
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Z TVORIVEJ DIELNE 

Líška a kamaráti 

Raz sa líška vysmievala rakovi a ostatným zvieratkám.  
Rak plakal a povedal: „Nevysmievaj sa! KARMA SA TI VRÁTI!“ 
„To ťažko, keď ma ani medveď nechytí!“ – povedala líška. 
Medveď to počul, veľmi sa naštval a povedal: „Pozri sa za seba!“ 
Líška sa prekvapene pozrela a stál tam, rovno za ňou.  
Zľakla sa a začala plakať. Všetci sa jej začali smiať. „HAHAHA“ 
Odvtedy sú všetci kamoši, pomáhajú si, ochraňujú sa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tamarka Mičeková 

Lenka Mrnková 

Pozdrav v hlaholike posiela Nikolka zo ZŠ M. Gorkého, Trnava 
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1. štvrtý deň v týždni  2. najhoršia známka v žiackej knižke  3. jazdí po 
ceste  4. Maruška mala rada svojho otca ako .....5. mladý psíček  6. končati-
na  7. ypsilon s dĺžňom  8. 24. 12. oslavujeme .....  9. potrebujeme ho na 
geometriu  10. hlavný vchod  11. jedna zo svetových strán  12. obrázková 
knižka pre malé deti  13. jesenný mesiac  14. vianočné pečivo, ktoré mamič-
ka pečie 
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Eskimák v ZOO 

Eskimák Edo išiel do ZOO. Videl tam krokodíla, ktorý tlačil pred sebou kočík 
a v kočíku sedela korytnačka Katka. Eskimák Edo sa začudoval, keď videl koryt-
načku v kočíku, ako číta knihu. Pri plote uvidel kačky, ako hrajú karty a kačka 
Klára mala samé esá. Po trávniku behal emu a hľadal stratené egreše, ktoré mu 
priniesla kamarátka Emília. Eskimák Edo sa zasmial a dal mu svoje egreše, ktoré 
si kúpil v stánku. Emu sa mu pekne poďakoval a zaviedol ho do svojej chatky, 
kde mu ponúkol čerstvý chlieb. Keď prechádzal okolo fontány, uvidel v nej cho-
botnicu, ktorá hrá na flaute. Okolo fontány rástla fazuľa a behali tam deti. Chlapec 
sa volal Fedor a dievčatko Filoména. Za Eskimákom Edom sa rozbehol gunár, 
hlasno gágal a chcel ho chytiť do zobáka. Eskimák Edo sa nezľakol. Pridal do 
kroku, vyšiel zo ZOO a nastúpil na električku číslo 1. 

 

Stratený medveď 

Bol raz jeden tatranský medveď, ktorý si jedného letného dňa išiel zaplávať do 

rieky Váh. Ako si tak pláva a pláva, necháva sa unášať vlnkami, keď sa jedného 

pekného dňa ocitne v Antarktíde. Pozerá, pozerá, všade okolo neho je všetko bie-

le, dokonca aj on sám sa začne sfarbovať do biela. Najskôr pravá nôžka, potom 

ľavá nôžka a už má aj bruško biele. Napokon je z neho biely ľadový medveď. Ale 

bol tam jediný biely ľadový medveď. Všade okolo neho, kam len ľudské oko do-

videlo, boli samé čierne tučniaky. Všetci sa mu smiali pre jeho bielu farbu. Nášmu 

medveďovi bolo z toho smutno, navyše tam nemal žiadneho kamaráta. Ale jedné-

ho rána letel okolo silný vták SUPERVTÁK, ktorý keď videl, čo sa dolu na ľado-

vej kryhe deje, pristál a opýtal sa medveďa, či nepotrebuje pomoc. Medveď sa 

potešil, pomoc prijal a SUPERVTÁK ho v pazúroch odniesol naspäť do Tatier. 

Ale beda! Za ten čas, pokým bol v Antarktíde, sa celé Tatry zmenili. Ľudia vypíli-

li všetky stromy a medveď nemal kde žiť. Preto sa rozhodol, že sa radšej vráti do 

Antarktídy. SUPERVTÁK mu opäť pomohol a odniesol ho späť. Tu vysvetlil 

všetkým tučniakom, čo sa nášmu medveďovi prihodilo a poprosil ich, aby sa mu 

viac nesmiali. Tučniaky prisľúbili, slovo dodržali. Začali medveďa tolerovať 

a stali sa z nich kamaráti.  

Sonička Martišková 

Martinka Kamenská 
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Tamarka Mičeková 
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