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Čaruška  

 

Milí moji kamaráti a kamarátky!  

 
Otvárate Čarušku – náš spoločný občasníček v čase najkrajších sviatkov 

roka, na Vianoce. Nedá mi, aby som nespomenula krásne 85. výročie 

trnavskej knižnice, ktorá je pre nás všetkých posvätným stánkom 

umeleckého slova, na ktorom sa podieľate aj vy, moji najmilší.  

Možno vás prekvapí myšlienka AKO? Nuž nielen návštevami v knižnici či 

výpožičkami kníh, ale aj vašou vlastnou tvorbou, ktorú s radosťou Čaruška 

všetkým rozdáva.  

Viem, že vám stretnutia s tvorcami kníh pre deti prinášajú inšpirácie či už 

ako pre možných budúcich básnikov, spisovateľov alebo úspešných 

recitátorov. A že je pre nás všetkých kniha tou NAJ priateľkou, netreba 

pripomínať, lebo je samozrejmosťou.  

 

Ja a moji kamaráti – Vilko a Evička, nerozlučné bábiky na všetkých našich 

spoločných stretnutiach, veríme, že Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave je 

akoby druhým domovom pre všetkých, čo majú radi knihy. Veď vás do 

trnavskej knižnice vodia rodičia od malička! Možno je to aj tým, že tety 

knihovníčky považujete za svoje druhé mamky, lebo dokážu vypočuť, 

pohladiť, potešiť, poradiť i povzbudiť. 

Ako inšpiráciu do budúcich stretnutí v knižnici i na stránkach Čarušky, 

posielajú všetkým Vilko a Evička básničku. Možno krajšiu dokážete vy 

napísať a poslať do knižnice...  

 

Juj, to bude na sanici! 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ďalšie stretnutia sa teší vaša teta Eva Kopúnková   

Na zem padá potichúčky  

páperová perina.  

Prikryla už všetky domy,  

na stromoch sa vypína.  

Ani mráz sa nedá prosiť,  

usilovne pracuje,  

raz na okná, raz na tváre  

deťom ruže maľuje.  

Juj, to bude na sanici!  

Každý s vetrom poletí  

a snehuliak, symbol zimy  

smiať sa bude na deti.  



2 

 

Čaruška  

Prázdninový superklub 
 

4. júla 2012 sa otvorila brána jubilejného 20. ročníka Prázdninového superklubu 

opäť pre všetky deti, ktoré sú čitateľmi Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ale 

i pre deti prázdninujúce v Trnave. Superklub sa uskutočnil aj vďaka finančnej 

podpore z Mesta Trnava. Na prvé tohtoročné superklubové stretnutie, ktoré sa 

uskutočnilo v knižničnej záhrade, prišli domáce deti z Trnavy, blízkeho okolia, ba 

dokonca aj z Banskej Štiavnice. Zavítala medzi nás a zaspomínať si k nám prišla aj 

Terezka Díteová – Kozmálová, ktorá sa ako dieťa zúčastnila prvého superklubu     

v knižnici. Knižnica jej veru učarovala, nakoľko je teraz našou kolegyňou a pracuje 

v oddelení odbornej literatúry. Ako hosťa sme si na prvé stretnutie pozvali 

slovenskú spisovateľku žijúcu už niekoľko rokov v Rakúsku - Janu Dallosovú. 

Stretnutie sa nieslo pod názvom Slovko k slovku pridáme, rozprávočku máme... 

a deti sa dozvedeli odpovede na svoje zvedavé otázky o vzniku knihy Ježibabka 

Celestínka, ktorú autorka napísala aj ilustrovala. Ako vznikajú ilustrácie si deti 

vyskúšali aj samy, pretože po prečítaní úryvku vytvárali vlastné fantázie – 

ilustrácie priamo pred zrakmi 

všetkých 44 účastníkov. Naozaj bolo 

na čo pozerať, ich kresby sa 

spisovateľke veľmi páčili. 

 

 11. júl 2012 prilákal do 

kniž-nice nielen skalných, ale 

i veľa nových detí. Z 

Bratislavy k nám pricestoval 

r i a d i t e ľ  P á p e ž s k ý c h 

misijných diel Viktor 

J a k u b o v .  S v o j í i m 

rozprávaním, spestre-ným 

premietaním o deťoch žijú-

cich v krajinách, kde nie je 

s a m o - z r e j m o s ť o u 

Z PODUJATÍ 
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Kniha a ešte trochu viac 

Besedy s jubilujúcimi  

spisovateľmi a ilustrátormi 

Maličkí a mamičky 

Cyklus stretnutí určených  

najmenším čitateľom  

a ich mamičkám 

Piatkové vedomostné súťaže a tvorivé dielne 
Vždy o 15.00 hod.  

Hľadá sa  

Kráľ detských čitateľov Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave 

Písomné literárne súťaže 

o slovenských spisovateľoch  
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PROGRAMY PRE DETI V ROKU 2013 

Deň  

ľudovej rozprávky  

16. marec 2013 

Čítajme si....  
Pokus o prekonanie  

najpočetnejšieho čitateľského  
rekordu 

Čítame s Osmijankom 

9. ročník súťaže jednotlivcov 

i školských kolektívov.  

Hlavnou cenou  

je celodenný výlet 

Prázdninový superklub 2013 
Téma: Kráľovské mesto Trnava 

21. ročník prázdninových aktivít 

každú stredu dopoludnia 

Noc s Andersenom 
Rozprávky boli, sú a aj budú...  

Medzinárodné podujatie  
pre všetky deti za odmenu  5. apríla 2013  

Hudba okolo nás Hodiny hudobnej výchovy a zábavné popoludnia v hudobnom oddelení 

každodenné jedlo, či pitná voda, zaujal všetkých. Okrem iného predstavil aj časo-

pis Svetové misie a do detských sŕdc vlial pocit a chuť pomáhať druhým. Všetci, a 

bolo nás presne 46, sme sa stotožnili s heslom podujatia: Radosť rozdávaním 

rastie! Môcť darovať druhým, to je šťastie!  

 

 Tretia prázdninová streda 18. júla 2012 patrila tvorivým aktivitám. Deti pod 

vedením ukrajinskej ilustrátorky a grafičky Oksany Lukomskej, žijúcej už niekoľ-

ko rokov na Slovensku, vytvárali pestrofarebné vejáre. Najskôr tomu predchádzala 

tvorba vlastnej farebnej fantázie na papieri a následne z nej deti vytvárali praktický 

a v horúcom počasí tak potrebný a užitočný vejár. Niektoré deti ovievali na záver 

svojich rodičov, či starých rodičov, ktorí ich prišli do knižnice po podujatí 

vyzdvihnúť. Dopoludnie nesúce názov Papier farbičkami spestri, celý svet bude 

pestrý! prinieslo osvieženie i potechu pre oči pre 135 účastníkov. 

 

 25. júla 2012 potešil všetkých návštevníkov knižnice spev rozliehajúci sa celou 

budovou. V súťaži Spev srdce prehreje, s piesňou veselo je! spievali malí aj 

veľkí účastníci piateho stretnutia 

prázdninového superklubu. Porota 

mala ťažkú úlohu, ale rozhodla 

spravodlivo. Zneli piesne slovenské i 

zahraničné, ľudové aj moderné, 

menší tancovali a počuli sme aj 

zobcovú flautu. Rozdali sme diplomy 

a ceny z klobúka a bolo nám naozaj 

veselo. 

 

 V prvú augustovú stredu sme      

v knižnici privítali hosťa Jána 

Laciku, geografa, redaktora a foto-

grafa. Podujatie malo názov: 

História na nás hľadí, spozná-

vajme staré hrady! Premietaním 

fotografií priblížil deťom krásy 

Slovenska, nádherné hrady, zámky, 

kaštiele a zrúcaniny. Pri niektorých 

spomenul aj rôzne zaujímavé príbehy 

a povesti o panovníkoch, ktorí žili    

v tých časoch. Deti boli veľmi 

aktívne, uhádli veľa hradov, zámkov 

a kaštieľov, niektoré aj osobne 
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navštívili. Za aktivitu ich náš hosť odmenil tromi hodnotnými knihami. 

A čitateľom Čarušky posiela pozdrav. 

 

 Zázračná príroda – veľa síl ti dodá... Týmto heslom sa riadi aj lesný pedagóg 

Ing. Michal Slávik, ktorý nás navštívil 8. 

augusta. Okrem množstva informácií       o lese 

priniesol aj nápad, ako si vytvoriť bzučiaceho 

chrústa. Zapojili sa všetky šikovné ruky a 

podarilo sa! Deti boli naozaj ticho, len aby 

počuli svojich chrústikov. Rodičia aj starí rodičia 

ich z diaľky pozorovali. Všetky deti boli 

obdarované trio-pexesami a niektoré sa tešili z 

cien vytiahnutých z čarovného klobúka. 
 

 15. augusta sa uskutočnilo stretnutie s jas-

kyniarom Alexandrom Lačným zo Speleoklubu 

Trnava pod názvom: Jaskyňa je skrytá krása, 

hlboko v zemi nájsť dá sa. Náš hosť nás 

zaviedol do jaskýň a spoznávali sme krásy, 

ukryté hlboko pod zemou. Deti si skúšali 

ochrannú prilbu a odev, vyliezali na lane a zla-

ňovali. Tí mladší sa na lanách hojdali.  
 

 Posledná augustová streda patrila vyhodnoteniu Prázdninového superklubu 

2012. Ešte predtým, než sa zatvorila brána letných aktivít, rozdali sme ceny, 

diplomy, tričká a každému účastníkovi sa ušlo z veľkej narodeninovej torty. 

Počasie nám prialo, prišli aj zaujímaví hostia: spisovateľka Evka Kopúnková so 

svojimi bábkami Evičkou a Vilkom. 

Tento rok sme pridali ako bonus aj dve literárne vychádzky Po stopách Antona 

 

Čaruška  

Foto: archív KJF v Trnave 

 

Foto: archív KJF v Trnave 

 

 
Foto: archív KJF v Trnave 
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   Zeleninku tiež mám rád, 

   som s ňou veľký kamarát. 

   Ľúbim šalát z mrkvičky, 

   zo záhradky babičky. 

 

Matúš Fuksa 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 
 

 

Čaruška  

Mrkva 
 
Mrkva, mrkva, mrkvička, 

pekné sú z teba kolečká. 

Keď ich zjem z polievky, 

budem dobre vidieť do diaľky. 

 

Do misky si mrkvu s kapustou nastrúham, 

na zeleninovom šaláte si pochutnám. 

Z čerstvej mrkvy vitamíny, 

dodajú mi veľa sily. 

 
Adam Dobšovič 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 

Mrkvička 
 

Mrkva, mrkva, mrkvička, 

vylieči mi očičká. 

 

Zahodím preč okuliare, 

bez liekov a alergie 

mrkvička sa na mňa smeje, 

keď sa vonku dáždik leje. 

 

Dáždik leje na záhradku,  

poleje nám celú hriadku. 

 

Z dáždika a slniečka 

bude mrkva sladučká. 

 

Potom všetci zvýskneme, 

keď šalátik uzrieme. 

 
Patrícia Boboková 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 

Ovocná básnička 
 

Hruštička, hruštička, si veľmi sladučká. 

A tá naša mamička je veľmi dobručká. 

A to naše jabĺčko, chutí veľmi kyslučko. 

To zelené kiwi, robí veľké divy. 

Z červenej čerešničky vykúkajú húseničky. 

Oranžový pomaranč sa chce vrátiť na ranč. 

A teraz už je koniec a zazvonil ovocný 

zvonec. 
 

Monika Žideková 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 

O hruške 
 

Hruška, hruška, hruštička, 

krajšia ako mušlička. 

My ju radi máme, 

preto ju jedávame. 

Zobral som si jednu sem 

a potom ju rýchlo zjem. 

Sladučká veru je, 

veď aj zdraviu prospeje. 
 

Martin Drobena 4.B  
ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 
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domov a mamina mu dala lietajúcou 

varechou po zadku. Koniec. 
 

Saša Vidličková 4. B 

ZŠ Ul. Jána Bottu 27, Trnava 

   

     

 

V záhrade 
 

 V záhrade stál strom maličký, 

 rástli na ňom dve hruštičky. 

 Pod stromčekom veľká hriadka, 

 rada okopávala ju babka. 

 

 Spev a voda pomáhali, 

 kým rastliny rásť začali – 

 mrkva, zemiak, rajčina, 

 marhuľa i malina. 
 

Peťo Paul 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 

 

 

Haló, deti! 
 

Ovocie a zelenina, 

to je zdravé, to je sila! 

Ak chcete byť deti zdravé, 

dajte si ich teraz práve! 

 
Šimon Babirát 4. B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 

 
 

Košík zdravia 
 

V košíku mám jabĺčka, 

čo mi dala babička. 

Hrušky, slivky, mandarínky, 

budem mať z nich vitamínky. 

 

 

Čaruška  

Skutočný príbeh 
 

Bol som v kine, vedľa típka, 

preskočila na mňa chrípka. 

Hlava bolí, strach už mám, 

že zo školy vymeškám. 

 

K zelovocu rýchlo mierim, 

ovocie do tašky kúpim. 

Citróniky, hrušky, liči, 

bacily to rázne zničí. 

Vitamíny zabrali, 

bacily boj prehrali. 
 

 
 

 

Oberačka 
 

Oberáme hrušky, slivky, 

mama nám z nich spraví džem. 

Urobí nám palacinky, 

ja ich veľmi rada jem. 

 

-Ani nás tu nenechajte- 

horekujú jablká, 

- zoslabneme, popadáme,  

mráz nám kožu popuká – 

 

Ale iste sa Vám darí, 

udržať nás v plnom zdraví 

až do neskorej jari. 
 

Hanka Hakáčová 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 
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Bernoláka pri príležitosti 250. výročia narodenia tohto významného Slováka. Počas 

vychádzok sme navštívili aj Spolok svätého Vojtecha, kde sme si v knižnici 

prezreli knihy, ktoré napísal i knihy z jeho vlastnej knižnice, ktoré sa našli na fare 

v Nových Zámkoch. V historickej zasadačke sme si pozreli i obraz Slovenského 

učeného tovarišstva. Zastavili sme sa aj pri súsoší v Bernolákovom sade. Počas 

l i terárnej  prechádzky cez 

promenádu k Bernolákovmu sadu 

mali deti za úlohu hľadať ukryté 

písmená a poskladať z nich meno 

Antona Bernoláka. 
 

 

Ilustrácia pre radosť detí 
 

V rámci cyklu Kniha a ešte trochu 

viac k nám zavítal ilustrátor 

Martin Kellenberger. Besedoval 

hneď na dvoch miestach – 

v oddelení pre deti i na pobočke 

Tulipán. Deťom porozprával        

o knihách, ktoré ilustroval nielen pre deti, ale i pre dospelých. Za svoju tvorbu 

získal okolo dvadsať ocenení. Dozvedeli sme sa i to, že i jeho otec bol ilustrátor, 

ale jeho synovia Tomáš a Filip, sa na túto dráhu nevydali. Priamo pred očami detí 

počas besedy vznikali krásne ilustrácie – Slnko nad Trnavou, Vianočný stromček s 

teniskami, Deti na koni, Klokančiatko. Deti kládli i veľké množstvo otázok, po ich 

zodpovedaní sa uskutočnila autogramiáda. Podpis tohto milého hosťa pribudol do 

časopisu Čaruška i deťom na farebné záložky vydané k tomuto podujatiu. Ilustrátor 

 

Čaruška  

     Foto: archív KJF v Trnave 

 

 



daroval knižnici 3 knihy pre deti a niektorým 

deťom aj pohľadnice. Deti obdarili Martina 

Kellenbergera vlastnoručne zhotoveným 

stromčekom šťastia. 

Kašpárek a chytrá princezná 
 

15. októbra 2012 našich najmenších 

čitateľov potešilo Boučkovo loutkové 

divadlo, ktoré k nám zavítalo z Jaroměře. 

I keď herci hrali v češtine, rozprávka 

Kašpárek a chytrá princezna pobavila nielen 

najmladších, ale i zopár prítomných 

dospelých, ktorí sa presvedčili, že o šťastie 

treba bojovať. Deti na záver privítali 

možnosť dotknúť sa princeznej, gašpara, 

čerta, ale i skúsiť vodiť bábku s pomocou hercov. 
 

 

Rozprávky z ôsmeho svetadielu 
 

10. decembra 2012 nás v knižnici navštívili vzácni hostia s veľkým srdcom. 

Herečky Bibiana Ondrejková a Zuzana Vačková sa už niekoľko rokov 

venujú autistickým deťom dobrovoľne bez nároku na honorár. Uvítali 

ponuku autorky knihy Sylvie Záhorovej prispieť do knihy svojou 

rozprávkou a s rozprávkovou knihou navštevujú deti po celom Slovensku. 

 

Čaruška  
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Foto: archív KJF v Trnave 

 

Foto: archív KJF v Trnave 

 

kde sa mohli napiť vody a kde Jožkovi nepristávala na hlave desiata. 

     A ľudia na tejto planéte žijú podnes.  

Koniec. 
Nina Doktoríková, 4. B   

ZŠ Ul. Jána Bottu 27, Trnava 

 

    

Bola raz jedna planéta, kde nebola gravitácia. Všetci ľudia lietali.  

Raz jeden chlapček povedal, že on nájde gravitáciu a už nebudú musieť 

lietať. Hútal, hútal, až raz vyhútal, že sa pokúsi vykopať dieru do zeme.  

 Zobral rýľ a kopal. Kopal dva dni, tri dni, rok, tri roky, až sa prekopal 

k zemskému jadru. Bolo celé rozlámané na malé kúsočky. Chlapec sa 

rozhodol, že sa ho pokúsi zlepiť. Zobral lepidlo a malé kúsočky zlepil. 

V tej chvíli prestali ľudia lietať a začali kráčať. Chlapec sa potom 

vyhrabal von a všetci ľudia mu od radosti 

tlieskali a prezidenti všetkých krajín na 

Zemi mu udelili najvyššie vyznamenanie. 

To sa stalo už veľmi dávno a odvtedy 

ľudia môžu po svojej Zemi pokojne 

kráčať a nie lietať. 
 

Patrícia Boboková, 4. B  

ZŠ Ul. Jána Bottu 27, Trnava 

 

 

Dávno, pradávno bola na svete jedna 

krajina, ktorá sa volala Bezgravitácia. 

V tejto záhadnej krajine žil Jožko 

Umbampon. 

Jedného dňa išiel Jožko - vlastne letel – 

do kuchyne, lebo bol veľmi hladný. Keď 

sa mu podarilo dolapiť lietajúcu 

chladničku, tak ju otvoril a nemusel si 

z nej nič vyťahovať, lebo všetko mu z nej 

vyletelo priamo von. Jožko sa v letku 

najedol, okúpal sa v lietajúcej vani 

a rýchlo odletel do školy. Keď tam priletel, všetky deti už sedeli 

na lietajúcich stoličkách a pred očami im lietala písomka zo sloviny. 

Keď ju Jožko dopísal, v žiackej mu svietila lietajúca 5. Priletel 
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Ovocie a zelenina 
 

Jablko je kamarát, 

na desiatu mám ho rád. 

Pomaranč ma poteší, 

rozdelím sa s kamošmi. 

 

Špenátik a brokoličku 

odložím si na poličku. 

Nemám na ne ja chuť veľkú, 

dám si radšej paradajku. 

 

Kalerábik, mrkvička, 

dobrá zubná rozcvička. 

Lepšie ako cukríky, 

nekŕmim tak červíky. 
 

Vladko Karvačka 4.B  

ZŠ Jána Bottu 27, Trnava 
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s radosťou odpovedali.  

Záver podujatia patril tradične 

autogramiáde spo-jenej s predajom, čo 

mnohé deti využili, a získali tak aj 

autogramy všetkých hostí. 
      

 Bc. Veronika Chorvatovičová 

   Knižnica JF v Trnave 

 

Čo by sa stalo,  

ak by nebola gravitácia? 
 

     Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, 

kde nebola gravitácia. V tejto krajine nesnežilo 

nadol, ale nahor. V školách deti lietali a učiteľ-

ka sa hrala na supermana, aj lavice lietali. 

Jožkovi vždy pristála desiata na hlave. Starí 

ľudia museli svoje lieky naháňať po byte, ľudia 

sa nevozili v autách, ale s nimi lietali a keď sa 

chceli napiť  - voda im utiekla.  

   Bol to ťažký a zároveň smiešny život. Ale raz 

prišli na Zem Marťania a povedali ľudom na 

Zemi, aby si pobalili kufre a odišli s nimi na 

planétu, kde  je gravitácia. A tak ľudia odišli 

a žili na planéte, kde mohli slobodne dýchať, 

Zdá sa, že najväčšou fantáziou oplývajú naši malí čitatelia, 

ktorí navštevujú pobočku Prednádražie.  

Zahrali sa na tvorcov sci-fi, ale rovnako nápadité sú aj básne, 

inšpirované zdravými vitamínmi.  

Ak aj Ty chodíš po svete s otvorenými očami a vieš si aj trošku 

vymýšľať, určite sa ti tiež podarí napísať peknú báseň alebo 

príbeh. Neváhaj a pošli nám ich do Čarušky. Určite si to 

v budúcom  čísle budú môcť prečítať aj Tvoji rovnako zvedaví 

rovesníci. 

Z TVORIVEJ DIELNE 

 
Naša Abeceda 
 

Áčkom všetko začína, 

Bé sa k nemu pridáva. 

Cé si hľadá kamoša, 

Dé vylieza spod koša. 

É robí len prieky stále, 

F je na ne príliš staré. 

Gé už vyskakuje z kože, 

Há sa v triede kĺže. 

Í, Jé sa len chichocú. 

Ako Ká,L mrkocú. 

M, N išli na výlet, 

Ó Pé láka voľný let. 

R, S si vyberie kvet. 

T láka svet 

U je tu  

V my dve 

X, Y, Z a koniec je hneď. 
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Adventné obdobie spríjemnili aj našim návštevníkom.  

Začiatok programu patril deťom zo ZUŠ na Mozartovej ulici, ktoré si 

pripravili Snehulienku v modernom poňatí, pretože nielen v skutočnom 

živote, ale aj v rozprávkach sa hlavné postavy snažia prekonať ťažkosti      

a prekážky.  

Po vystúpení sme sa započúvali do rozprávok, ktoré čítali naši hostia          

a záver patril autorke Sylvii Záhorovej, ktorá nám porozprávala o vzniku 

knihy, o výstavbe ôsmeho svetadielu a zároveň nás pozvala navštíviť ich     

a prispieť správou na list, ktorý umiestňujú na strom srdiečkovník, na 

ktorom zanecháva správu každý návštevník. Viacerí návštevníci podporili 

autistické centrum 

ôsmy svetadiel v 

Borovej kúpou knihy 

a kalendára. 
 

 

Príhody strašiaka 

Fešáka 
 

V predvianočnom 

čase prišiel predstaviť 

svoju prvú knihu pre 

deti Ľuboš Bohunic-

ký zo Suchej nad Par-

nou. Spolu s ním prišla aj 

ilustrátorka knihy Oksana Lu-

komska z Brestovian a z 

vydavateľstva Slo-vart-print k nám 

zavítali riaditeľka  Zuzana 

Hriňová a editorka Katarína 

Kirchmayerová .  St re tnut ie 

obohatili deti zo ZUŠ na 

Mozartovej ulici svojím vystú-

pením o farbách a maliarovi. Hostia 

deťom porozprávali o vzniku kni-

 

Čaruška  

 

 

Foto: archív KJF v Trnave 



hy, odpovedali na zvedavé detské otázky a pripravili pre účastníkov aj 

súťaž a trom výhercom vyda-vateľstvo venovalo knihu Príhody strašiaka 

Fešáka. Knihou potešili aj zástupcov zúčastnených škôl. Záver patril ako 

zvyčajne autogramiáde, počas ktorej si mohli účastníci knihu priamo 

zakúpiť a získať aj autogramy spomínaných hostí. Pre tých, ktorí nemali 

možnosť besedy sa zúčastniť, zanechali pozdrav do Čarušky a našej 

kroniky. 
 

 

Vodník Čľupko 
 

Svetlana Majchráková je autorkou knihy Vodník Čľupko. V našej 

knižnici absolvovala svoju prvú besedu s detskými čitateľmi. Dozvedeli 

sme sa, že je to dobrosrdečný, vynaliezavý a čestný vodník, ktorý prežíva 

veľa šibalstiev a humorných situácií. Autorka rozprávky čítala najprv 

svojim dvom deťom a tentokrát svojimi rozprávkami potešila deti na 

besede v oddelení pre deti. Deti zase potešili autorku svojimi ilustráciami, 

ktoré si na stretnutie s ňou priniesli. Pre tých, ktorí sa s ňou nemali 

m o ž n o s ť  s t r e t n ú ť , 

zanechala pozdrav do kroniky a časopisu Čaruška, ale     i prísľub, že nás 

autorka opäť niekedy navštívi. 

 

Rozprávočky Kvapky Danky 
 

V príjemnej predvianočnej atmosfére sme uvítali ďalšiu novú knihu a tety, 
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ktoré ju vytvorili. 

Naše pozvanie prijali spisovateľka Anna Varadinová, ilustrátorka Jana 

Dallosová a vydavateľka 

Danuša  Dragulová -

Faktorová. Podujatie nám 

spestrili deti zo ZUŠ na 

M o z a r t o v e j  u l i c i 

divadelným vystúpením                

o farbách. Po vystúpení 67 

účastníkov zvedavo po-

čúvalo vzácnych hostí,         

a kládlo nespočetne veľa 

otázok, na ktoré autorky      
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