
Čaruška 
 

1 

Milé čitateľky a milí čitatelia Čarušky, 

 

opäť je koniec roka a s ním spojené krásne Vianoce a zimné 

prázdniny. Opäť je tu čas obdarovania, spoločného rozprávania, 

čítania a hier. Príležitosť vstúpiť do sveta druhých i do sveta kníh, 

poznávania i zábavy. Verím, že tento čas bude pre vás príjemným a 

pod stromčekom popri darčekoch, po ktorých túžite, nájdete aj 

prekvapenia v podobe peknej knihy.  

 

Za Knižnicu Juraja Fándlyho vám môžeme sľúbiť, že dobré a pekné 

knihy, ktoré sme pre vás počas celého roka nakupovali, sú tu stále pre 

vás, pričom k nim v týchto dňoch pribudlo viacero nových knižiek. 

Netrpezlivo tu čakajú na vás, kedy sa do nich začítate. Sú tu pre vás 

nielen počas prázdnin, ale počas celého roku 2023.  

 

Prajeme vám krásne a pokojné Vianoce, veľa príjemných chvíľ 

a prekvapení a tešíme sa na spoločné stretnutia s vami. 

riaditeľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave  

Pavol Tomašovič 
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OPÝTALI SME SA ZA VÁS 

vyštudoval Strednú školu 

úžitkového výtvarníctva v odbore 

výroba hračiek a dekoratívnych 

predmetov. V štúdiu pokračoval 

na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave v ateliéri 

Produkt dizajn. Svoje štúdium 

ukončil ako doktorand 

dizertačnou skúškou na Vysokej 

škole výtvarných umení v odbore 

Art dizajn pod vedením prof. Františka 

Buriana. V súčasnosti sa venuje ilustrácii detských kníh a časopisov, 

grafickému i produktovému dizajnu a tvorbe v ploche i priestore. 

Ilustráciami prispel do niekoľkých čísel časopisov Slniečko a Bublina a 

jeho ilustrácie boli súčasťou mnohých výstav nielen na Slovensku, ale 

aj v zahraničí. Je členom asociácie ilustrátorov – ASIL. V súčasnosti žije 

v Smoleniciach.  

Výtvarník a dizajnér Filip Horník 

Filip Horník 

Pri príležitosti vyhlasovania výsledkov výtvarnej súťaže Vytvor vlastný 

komiks sme Filipa Horníka poprosili, aby nám odpovedal na niekoľko 

zvedavých otázok.  
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Ako dlho trvá ilustrovanie jednej knižky? 

Záleží do rozsahu, zložitosti príbehu a publika, pre ktoré je knižka 

určená. Odpoveď sa teda rôzni. Z vlastnej skúsenosti ale viem, že 

žiadne ilustrovanie netrvá kratšie ako mesiac.  

 

Aká bola Tvoja cesta k tvoreniu  ilustrácií do detských knižiek? 

Od malička som si rád vymýšľal a ilustroval príbehy. Na strednú školu 

som sa prihlásil, pretože som chcel vytvárať veci. Študoval som 

v Kremnici na odbore tvorba hračiek. Súčasťou praxe je navrhovanie 

a kresba. To som si zamiloval. Keď som bol starší, mal som ohromnú 

chuť rozpovedať svoje príbehy širšiemu publiku. No a keď ma oslovila 

Zuzka Boďová so záujmom o ilustrovanie pre jej knižku Kremnický 

permoníci, chápal som to ako znamenie. Bola to moja prvá 

ilustrovaná kniha.  

Aké trendy v súčasnosti prevládajú v detskej ilustrácii? 

Z môjho subjektívneho pohľadu je to silná štylizácia, dôležitá je tiež 

osobná výpoveď autora - jeho špecifický rukopis. Ak si môžem 

trúfnuť a predpovedať, čo sa bude diať v nasledujúcich rokoch, je, že 

uvidíme postupné upúšťanie od elektronických médií a návrat k ruko-

dielnej a remeselnej tvorbe.  

Filip, pracuješ aj pre detský časopis Slniečko, čo Ťa najviac baví na 

tejto spolupráci?  

V Slniečku ilustrujem Jožka Mrkvičku, ktorého píše Janko Púček - môj 

dobrý kamarát. Baví ma na tom všetko. Janči je skvelý spisovateľ 

a spoločne vytvárame charakter malého šibala a jeho dočmáraných 

príbehov. 
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Pracuješ aktuálne na nejakej novej knižke?  

Momentálne pracujem na vlastivede pre štvrtý ročník základných 

škôl a tiež na jednej svojej pre dospelákov. Je to môj pokus 

o oslovenie staršieho publika ilustráciou, ako aj textom. Bude hotová 

o rok. Tak som zvedavý, ako to dopadne. 

Vytvoril si už množstvo ilustrácií, na ktorý titul si najviac hrdý?  

Hm, to je dobrá, ale ťažká otázka. Z každej knihy mám obľúbené 

ilustrácie, no nikdy nie som stopercentne spokojný. Najviac sa mi asi 

páčia ilustrácie, ktoré kreslím vo voľnom čase. Nemajú teda autora. 

Ale myslím, že pri Dinosauroch na dobrú noc vypálili ilustrácie celkom 

podľa mojich predstáv. Je to také temperovo - šibnuté.  

Aká je spolupráca s autormi kníh?  

To veľmi záleží od charakteru autora. Každý sme iný a tak práca na 

každej knihe je vždy niečím nová. Zatiaľ sa mi však nestalo, že by sme 

si neporozumeli. Okrem drobných úprav sa mi doteraz vždy podarila 

nailustrovať kniha na prvýkrát.  

Akú spätnú väzbu zažívaš na svoju tvorbu u detí?  

Najviac sa im páčia už spomínané dinosaury. Je to asi tým, že téma je 

šťavnatá a ja mám kreatívny priestor. Deti sú ako také malé straky. 

Najviac sa im páčia farebné a ligotajúce sa veci. 

Čomu všetkému sa v pracovnom aj voľnom čase okrem 

spomínaného ilustrovania venuješ?   

Milujem históriu, krajinu a ich vzájomné prepájanie. Mám rád 

historické knihy a častokrát hľadám stopy po dobách, ktoré už nie sú. 

Prechádzam sa a pozorujem, predstavujem si a snívam. Pred mojimi 

očami sa objavujú príbehy. Isté, možné aj neskutočné. Vtedy som aj 

ja súčasťou meniacej sa krajiny. Toto robím zo všetkého najradšej.  
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Ilustrátorská tvorba 

Netopierik, zombíci a čudo z Marsu 
(2016) 

Kremnickí permoníci I. - III. diel (2015, 
2016, 2017) 

Spišskí permoníci (2017) 

Stratený kráľ (2018) 

Zberný dvor (2019) 

Mina a Riman Maximilián (2019) 

Ako šarkan Kyber Šikana pristál na 
streche základnej školy (2020) 

Dinosaury na dobrú noc (2020) 

Dinosaury na dobrú noc - Vo vesmíre 
(2020) 

Dinosaury na dobrú noc - Veľryby 
a plastožrúti (2021) 

A na záver - aké máš plány do budúcnosti a čo by si odkázal 

čitateľom a čitateľkám časopisu Čaruška?   

Môj plán je jednoduchý. Odovzdať čo najviac príbehov. Myslím, že 

tomu sa budem venovať už navždy. Čitateľov by som chcel poprosiť, 

aby počúvali a čítali. Aby boli pripravení na dobrodružstvá a aby sa 

nebáli. Jedného dňa budú mať svoje príbehy, ktoré budú chcieť 

posunúť ďalej. Teším sa, keď si ich aj ja prečítam.  

Rozhovor pripravila Terézia Kozmálová 

Filip Horník 

https://www.asil.sk/filip-hornik/netopierik-zombici-a-cudo-z-marsu-1
https://www.asil.sk/filip-hornik/netopierik-zombici-a-cudo-z-marsu-1
https://www.asil.sk/filip-hornik/kremnicki-permonici-1
https://www.asil.sk/filip-hornik/zberny-dvor-1
https://www.asil.sk/filip-hornik/mina-a-riman-maximilian-1
https://www.martinus.sk/?uItem=828747
https://www.martinus.sk/?uItem=828747
https://www.martinus.sk/?uItem=813669
https://www.martinus.sk/?uItem=813669
https://www.martinus.sk/?uItem=813669
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VYTVOR VLASTNÝ KOMIKS 

V pondelok 21. novembra 2022 sa v  oddelení pre deti uskutočnilo 

slávnostné vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže pre deti a mládež do 

15 rokov pod názvom Vytvor vlastný komiks. Výtvarná súťaž bola 

vyhlásená 28. februára tohto roku pri príležitosti otvorenia Týždňa 

slovenských knižníc v Trnavskej župe. Uzávierka súťaže bola 15. 

septembra 2022. 

Počas jari pripravilo oddelenie pre deti pripravilo aj komiksový 

workshop pod názvom Skús to s nami. Skúsený výtvarník a dizajnér 

Filip Horník na týchto stretnutiach deťom ukázal, ako si vytvoriť 

vlastný komiks. Filipa sme aj poprosili o krátky rozhovor do nášho 

časopisu Čaruška.  

Do knižnice nám prišli krásne výtvarné práce, ktoré posúdili 

porotcovia - ilustrátori Miroslav Regitko a Filip Horník. Z prác, ktoré 

nám deti do uzávierky súťaže poslali, bolo vybraných a ocenených päť 

výhercov. Cenami boli diplomy, obrázky a knižky s venovaním od 

ilustrátora Miroslava Regitka, knihu so svojimi ilustráciami venoval aj 

Filip Horník. Na slávnostnom vyhodnotení ich víťazom odovzdali Filip 

Horník a riaditeľ knižnice Pavol Tomašovič.  

Výhercovia: 

1. miesto: Natália Škyrtová, Filip Pilka  

2. miesto: Elena Tamajková, Elizabeth Nováková  

3. miesto: Michal Šípek 
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Terézia Kozmálová 

Veríme, že tento literárno-výtvarný druh umenia si nielen zachová 

svojich verných priaznivcov, ale aj rozšíri rady o ďalších nových nad-

šencov, ako o tvorbu, tak aj o čítanie komiksov. Výhercom srdečne 

gratulujeme.  

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, 

hlavný partner projektu. 
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TÍNEDŽERSKÉ STRETKÁ 

Príjemné prostredie herne v oddelení pre deti víta každý druhý piatok 

v mesiaci našu mládež. ,,Tínedžerské stretká“ sa stali už obľúbenou 

súčasťou ich kalendára. Ako plynie čas, stretká sa nám čoraz viac 

rozrastajú o ďalších členov a členky. Každé zo stretnutí je tematicky 

zamerané na niečo iné, hlavnou náplňou je ale debata o vybranej 

knihe. Rozoberajú sa postavy, samotný dej a rôzne zaujímavosti, ktoré 

ich na knihe najviac upútali. Okrem knižných debát sa knihovník Lubík 

s tínedžermi venuje aj rôznym spoločenským témam, ktoré sú 

zamerané na ich vnímanie očami mládeže. Panuje tu vždy veľmi 

príjemná nálada, smiech spôsobujú zábavno-náučné hry, pri ktorých si 

všetci prítomní dokonale oddýchnu. Ako bonus je pre tínedžerov 

pripravený aj čajík a niečo drobné pod zub. Počet účastníkov nám, ako 

sme už vyššie písali, utešene narastá, a my veríme, že svojím 

poslaním, programom a atmosférou pritiahnu tínedžerské stretká aj 

ďalších mladých ľudí.  
Ľubomír Svetlovský 

Foto zo stretka 

Foto zo stretka 
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TIPY NA ČÍTANIE 

Mary Norton: 

Požičajkovia 

Pre deti vo veku od 7+ 

Pekná knižka, ktorá nesie v sebe dva jednoduché 

kreslené príbehy švédskych autorov o malom 

dievčatku menom Anička. V jednom príbehu sa 

zasmejete, kde všade Anička schovala veci 

a v druhom spolu s Aničkou hľadáte Vianočný 

darček. Autori hravo naučia deti orientovať sa v 

priestore, ale i pomenovať a spoznať priestorové 

pojmy.  

Inger Sandberg a Lasse Sandberg:  

O malej Aničke  

Pre deti vo veku od 2 

Objavte čarovný svet požičajkov, malých 

piadiľudkov, ktorí si všetko potrebné požičajú!                 

Pán Tobolka, jeho žena Hermína a dcéra Arieta 

sú takí maličkí, že by sa vošli do dlane. 

Nezvyčajná rodina býva pod dlážkou starého 

domu. Všetko, čo potrebujú, si „požičajú“ z 

domácnosti obrov, čo žijú nad nimi. Pre 

požičajkov je najdôležitejšie, aby ich nikto 

nevidel, preto sa starostlivo skrývajú. Všetko 

ide ako po masle, kým Tobolku jedného dňa 

nezazrie chlapec – a život Tobolkovej rodiny sa 

zmení.  

https://www.martinus.sk/authors/inger-sandberg
https://www.martinus.sk/authors/lasse-sandberg
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Medzinárodne oceňovaná ilustrátorka a autorka kníh pre deti 

a mládež Jutta Bauer sa čitateľom na Slovensku doposiaľ predstavila 

ako autorka ilustrácie ku knihe Petra Stamma. Kniha Dedkov anjel 

prináša jej literárny príbeh o dedkovi a vnúčikovi, ktorý mu 

odovzdáva spomienky z vlastného dospievania. Autorke sa 

v obrázkovej knihe naozaj majstrovsky 

podarilo citlivo a s nádejou predostrieť život 

so všetkými jeho krásami a strasťami, a to bez 

toho, aby to vyznievalo traumatizujúco či 

zúfalo. Postava anjela vnáša hrejivý pocit 

nádeje a optimizmu, ktorý v človeku ostane aj 

po zatvorení knihy.  

Jutta Bauer:  

Dedkov anjel 

Pre deti vo veku od 6 do 10 rokov 

Martin Petro:  

Posledný follower 

Pre deti vo veku od 11+ 

Komiksový príbeh z blízkej budúcnosti z roku 2044. Celý svet je 

otočený hore nohami. Žije sa doba apatie, ktorá patrí umelej 

inteligencii, robotom, kyborgom, virtuálnej realite a návykovo-

hypnotickým technológiám. Osud planéty nie je 

ľahostajný už iba hŕstke vyvolených, akými sú 

Expl0ited, Duklock, Moon, Vláďa, Bačis a po ich 

boku posledný follower Max Tatark. Komiks je 

akčný, farebný a zároveň plný vtipov, 

neskrývanej reklamy a samoúčelného 

poučovania. Ak máte chuť na trochu oddychu, 

pokojne si u nás pár čísiel požičajte.  
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Matt Haig:  

Vianočný chlapec Nikolas 

Pre deti vo veku od 9+ 

Neuveriteľný a tajomný príbeh o vianočnom chlapcovi Nikolasovi. 

Viete si predstaviť, že Mikuláša, Santu alebo Vianočného otca, ako ho 

volajú v tejto knihe, kedysi nikto nepoznal? Bol obyčajným chlapcom 

a žil uprostred ničoho. Nevedel veľa o svete, poznal iba chuť hubovej 

polievky, chlad severského vetra a príbehy, ktoré mu rozprávali 

rodičia. S mágiou ho spájalo iba to, že v ňu veril. V živote Nikolasa sa 

udejú zázraky, ktoré si ani nevedel predstaviť. Lietajúce soby, ktoré 

lietajú vďaka nádeji každého z nás.  

Ak ste magický príbeh o vianočnom chlapcovi Nikolasovi čítali a páčil 

sa vám, tak siahnite u nás v oddelení pre deti po pokračovaní tohto 

čarovného príbehu s názvom Dievča, ktoré zachránilo Vianoce. 

Dievčatko Amélia malo štyri priania a jediný, kto jej ich mohol splniť, 

bol Vianočný otec. Podarí sa Vianočnému otcovi oživiť nádej 

u Amélie, aby mohla zachrániť Vianoce?  
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Krestin Gier:  

Čo na svete nevidno 

Pre deti vo veku od 12+ 

Najpopulárnejší chlapec na škole menom 

Quinn si užíva život, má veľa priateľov a 

zbožňuje ,,parcour“ disciplínu na prekonávanie 

rôznych prekážok, až kým nehoda všetko 

nezničí a nepripúta ho na invalidný vozík. Po 

nehode máva Quinn zvláštne vízie, ktoré 

nepatria do tohto sveta. Rozprávajúce sochy, 

vyškerené lebky. Nikomu však o nich nemôže 

hovoriť, pretože by bol považovaný za blázna. 

Zrazu sa objaví Matilda, na ktorej mu záleží tak 

málo, že jej povie o rozprávajúcich sochách a 

vyškerených lebkách, ktoré ho prenasledujú. Nakoniec je to práve 

ona, ktorá prinesie trochu svetla do jeho temnoty.  

Pripravila Terézia Kozmálová 
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TIPY NA ČÍTANIE - ČASOPISY 

Fľak 

Najzábavnejší časopis pre záškolákov 

a ich rodičov. Vhodný od 0 – 99 rokov. 

 Nájdete v ňom reportáže, 

hlavolamy, vtipy a doplňovačky. Tiež 

vyhodnotenia a správne riešenia 

súťažných i nesúťažných úloh, 

karikatúry a v neposlednom rade 

kreslený komiks Jožko Fľak.  

Stromáčik 

EKOčasopis pre šikovných 

predškolákov a mladších školákov, pre 

múdre a vnímavé deti, pripravený 

odborníkmi na environmentálnu 

výchovu. Na čo sa v ňom môžete tešiť? 

Na rýmovačky, hľadačky, 

dokresľovačky, príbehy, hokusy - 

pokusy. Zručnosti a schopnosti, ktoré 

môžete spolu so Stromáčikom rozvíjať: 

kritické myslenie, pohybové, vedecko-

technické, komunikačné, umelecko-

kreatívne, logické a mnoho iných.  
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Bublina 

Detský časopis plný dobrých vecí. Môžete popustiť uzdu svojej 

fantázii, prečítať si komiks, dozvedieť sa o rôznych známych 

i neznámych vynálezoch a záhadách, zaujímavostí zo sveta, no 

i vyrobiť si podľa návodu prekvapenie. Alebo len tak si sadnúť na 

gauč a prečítať si komiks. Časopis ponúka pre deti širokú škálu 

článkov z vedy, kultúry a umenia primerane ich veku.  

Želáme príjemné a veselé čítanie! 

Pripravila Henrieta Kutáleková 
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MÔJ ŽIVOT S HUDBOU 

Už šiesty rok sa v hudobnom oddelení Knižnice Juraja Fándlyho v 

Trnave v mesiacoch marec, máj a október tradične realizujú 

stretnutia s názvom Môj život s hudbou. V pondelok 24. októbra si 

prišli žiaci 4. triedy Základnej školy na Spartakovskej ulici v Trnave 

vypočuť hosťa stretnutia, štúdiového hudobníka a basgitaristu Juraja 

Adama, ktorý sa venuje televíznej, audiovizuálnej produkcii 

a produkcii kultúrnych podujatí. V sprievode basgitary Juraja Adama 

si žiaci vypočuli piesne spevákov Mira Jaroša, Márie Čírovej, Adama 

Ďuricu a Dominiky Mirgovej, s ktorými hudobník spolupracuje. Žiaci 

nadšene spievali ich piesne a zároveň sa od hudobníka dozvedeli 

nielen rozdiel medzi klasickou gitarou a basgitarou, ale aj o Jurajovej 

spolupráci s významnými slovenskými hudobníkmi a interpretmi, 

medzi ktorých patrí Vašo Patejdl, Allan Mikušek, Filip Jančík, Katarína 

Máliková, Bystrík Červený, Ondrej Kandráč a ďalší.  Hudobné 

oddelenie ďakuje Jurajovi Adamovi za návštevu a vytvorenie 

príjemnej atmosféry.  
Alena Vozárová 
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CHCEŠ SA ZABAVIŤ AJ DOMA? 

POŽIČAJ SI HRU! 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave - oddelenie pre deti - poskytuje od 

tohto roka pre svojich návštevníkov a návštevníčky novú „hravú“ 

službu - požičiavanie spoločenských hier. Spoločenské hry, ktoré si 

môžete zahrať nielen v priestoroch knižnice, ale aj v pohodlí domova, 

knižnica požičiava všetkým záujemcom, ak sa preukážu platným 

čitateľským preukazom.  
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KUBO KLUB 

KUBO CLUB je slovenská digitálna knižnica, ktorá ponúka takmer     

1000 e-kníh pre deti. Digitálna čitáreň KUBO CLUB je k dispozícii na 

ktoromkoľvek digitálnom zariadení, stačí mať prístup na internet. 

Chcete byť súčasťou Kubo Clubu?  

Môžete bezplatne využívať prístup do Kubo Clubu v rámci 

registračného poplatku v našej knižnici. Stačí na to užívateľský profil v 

digitálnej čitárni KUBO CLUB, ktorý si prepojíte s našou knižnicou 

pomocou platného čitateľského preukazu. 

V Kubovi na vás čakajú klasické, ale aj moderné rozprávky, obľúbení 

knižní hrdinovia, riekanky, množstvo encyklopédií a didaktických 

textov. 

Kubo prináša zábavu, snívanie, dobrodružstvo aj učenie a najmä 

možnosť používať mobilné elektronické zariadenia zmysluplne.  
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ZAUJÍMAVOSTI ZO SVETA ZVIERAT 

Vedeli ste, že...? 

Človek zvládne hocijaké veci. Dokáže sa rýchlo pohybovať, lietať aj 

zdvíhať veľmi ťažké bremená. Lenže na toto všetko potrebuje stroje, 

ktoré si zostrojil.  

 

Avšak živočíšna ríša má svojich rekordérov, ktorí prekonávajú samých 

seba. 

 

GEPARD je rekordmanom v behu. Dosiahne rýchlosť až 120 km za 

hodinu. 

SOKOL SŤAHOVAVÝ dokáže strmhlav letieť viac ako 300 km za 

hodinu. Je najrýchlejším živočíchom našej planéty. 

PLACHETNÍK ŠIROKOPLUTVÝ žije vo všetkých svetových moriach. 

Loví tzv. mečom, ktorý mu vyrastá z čeľuste. Je výborným plavcom. 

Dokáže vyvinúť rýchlosť okolo 110 km za hodinu. 

JELEŇ BIELOCHVOSTÝ je rekordmanom v skoku do diaľky. Pochádza 

zo Severnej Ameriky a je podobný európskemu jeleňovi. Dokáže 

skočiť do vzdialenosti aj 14 metrov. 

SLON je vo svete cicavcov najsilnejším tvorom na Zemi. Svojím 2 

metre dlhým chobotom unesie až 350 kg a svojím telom utiahne až 

niekoľko ton. 

Chrobák ONTHOPHAGUS TAURUS je skutočným rekordmanom a aj 

najsilnejším tvorom sveta v pomere k svojej hmotnosti. Má síce iba 

jeden cm, ale zodvihne 1 140x viac ako sám váži.  
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SLON INDICKÝ a VEĽRYBA GRÓNSKA sú najdlhšie žijúce zvieratá. Sú 

rekordmani v dlhovekosti. Najstaršia veľryba grónska sa dožila 211 

rokov. 

TURRITOPSIS DOHRMI je latinský názov medúzy, ktorej sa slovensky 

povie Nesmrteľná. Má totiž schopnosť v prípade núdze svoj životný 

cyklus obrátiť tak, že dokáže omladnúť a vrátiť sa akoby do detstva. 

Neuveriteľné, ale táto medúza to vie! 

 

Rozmanitosť sveta zvierat je úžasná! Nikdy neprestane prekvapovať. 

Najrýchlejšie, najväčšie, najsilnejšie, najmenšie a mnohé ďalšie NAJ zo 

sveta zvieracej ríše nájdete v knihe „Rekordy zo sveta zvierat.“ 

Ponorte sa s nami do sveta zvieracích supermanov!!  

Pripravila Henrieta Kutáleková 



Čaruška 
 

22 

VYROBTE SI SAMI 

Vyrobte si spolu s nami  veselého netopiera. Na jeho výrobu budeme 

potrebovať: čierny papier, kúsok bieleho papiera, lepidlo, nožnice, 

ceruzku, samolepiace oči a malú rolku napríklad z toaletného papiera 

(obr. 1). Z čierneho papiera vystrihneme pás na šírku rolky s 3 cm 

okrajmi. Olepíme ju a prebytočné okraje zahneme dovnútra rolky. Zo 

zvyšného čierneho papiera si podľa makety vystrihneme krídla 

netopiera a z bieleho vystrihneme špicaté zuby (obr. 2). Vršok rolky 

zahneme dovnútra, najprv jednu stranu a  druhú stranu tak, aby sa 

nám vytvorili špice –  uši netopiera. Prilepíme oči, zuby a krídelká 

(obr. 3). A máme hotovo! (obr. 4).  

Pripravila Henrieta Kutáleková 

(obr. 1) 
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(obr. 2) 

(obr. 3) 
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(obr. 4) 
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ZÁBAVNÉ KVÍZY 

Otázka č. 1: Po ktorej  slávnej slovenskej osobnosti je knižnica 

pomenovaná?  

 a.) Ján Navrátil 

 b.) Juraj Fándly 

 c.) Juraj Jánošík 

 

Otázka č. 2: Doplň názov knihy od spisovateľa Hansa Christiana 

Andersena Malá morská.......  

 a.) Hviezdica 

 b.) Rozprávka 

 c.) Víla 

 

Otázka č. 3: Ako sa nazýva séria podujatí pre deti, ktoré organizuje 

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave počas letných prázdnin?  

 a.) Prázdninový superklub 

 b.) Prázdninová zábava 

 c.) Prázdninová nuda 

 

Otázka č. 4: Ako nazývame slovenské historické príbehy o hradoch, 

vodníkoch či strašidlách?  

 a.) Horory 

 b.) Povesti 

 c.) Komiksy 
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Otázka č. 5: Ktorú z kníh nenapísal Braňo Jobus?  

 a.) Muflón Ancijáš a mimozemšťan 

 b.) Zvon 

 c.) Dokonalá Klára 

 

Otázka č. 6: Skúste si tipnúť, čo sídlilo v minulosti v budove Knižnice 

Juraj Fándlyho  

 a.) Lekáreň 

 b.) Väznica 

 c.) Banka 

 

Otázka č. 7:  Z ktorej knihy je táto veta?: "Všetci obyvatelia malého 

mestečka prirodzene vedeli, kto býva vo Vile Vilôčke, a vedeli aj to, 

prečo na verande stojí kôň."  

 a.) Anna zo Zeleného domu 

 b.) Pipi Dlhá Pančucha 

 c.) Danka a Janka 

 

Pospájaj dvojice postavičiek z rozprávok: 

Máša 

Šebestová 

Jasmína 

Macko Pooh 

Šípková Ruženka 

sudička 

prasiatko Winnie 

medveď 

Mach 

Aladin 

Pripravila Lucia Karabová 
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NÁŠ TIP 

Ak chcete zaletieť na krídlach fantázie do sveta kníh, stačí zájsť do 

oddelenia pre deti, kde si pri nich môžete urobiť krásnu fotografiu na 

pamiatku.  
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NAVŠTÍVILI NÁS 

Záhada knižnice na konci ulice 

Stretnutie so spisovateľkou Kristínou Baluchovou 

21. február 2022 

O chlapcovi, ktorý rozumel psom 

Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou 

7. apríl 2022 

Dobrý deň, pán Grimm! 

Bábková inscenácia Divadla SpozaVoza pre deti a dospelých 

1. jún 2022 
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Ako šarkan Kyber šikana pristál na streche základnej 

školy 

Moja teta je bosorka 

Stretnutie so spisovateľkou Svetlanou Majchrákovou 

27. jún 2022 

Stretnutie detí so spisovateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom 

12. september 2022 
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Z príbehu do príbehu 

Stretnutie detí so spisovateľom 

Romanom Bratom 

19. október 2022 

Zelená pošta 

Stretnutie detí so spisovateľkou Veronikou Šikulovou 

26. október 2022 

Uruk Arak - Tulenia žena 

Divadelné predstavenie 

7. december 2022 
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