
 

 

 

Čaruška  

 

     Milé deti, milé čitateľky a milí čitatelia Čarušky,  

leto zaklopalo na naše dvere skôr, ako prišli prázdniny. Tie na seba upozorňo-

vali priebežne takmer počas celého školského roka, ktorý bol trochu zvláštny 

a nezvyčajný. Do školy sa chodilo menej a aj stretnutia s priateľmi a kamarát-

mi boli obmedzené. Verím však, že prichádzajúce leto vám umožní dobehnúť 

nielen spoločné stretnutia, ale aj to, čo ste počas  školy  nestihli.  Dúfam,      

že  vám k  tomu pomôžu aj nové knihy a časopisy, ktoré do našej knižnice 

prichádzali aj napriek opatreniam a teraz tu čakajú na vás, svojich verných 

čitateľov. No nielen knihy sa na vás tešia. Počas leta sme pre vás pripravili 

viacero zaujímavých podujatí, a preto verím, že spolu s vami strávime opäť 

pekné leto plné nových zážitkov, dobrodružstiev a zábavy, ktoré vás obohatia 

i potešia. Prajem vám, aby teplé lúče slnka i priateľské stretnutia počas 

prázdnin boli pre vás tým najlepším liekom na získanie imunity do ďalších 

dní. 

 
 

Pavol Tomašovič 

riaditeľ KJF Trnava 
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Z NAŠICH PODUJATÍ 

Tesla a priatelia 
V rámci Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa v tomto roku konal od 

1. do 7. marca, zorganizovalo oddelenie pre deti online divadelné 

predstavenie Tesla a priatelia, ktoré nám zahralo  divadlo SpozaVoza. 

Inscenácia bola plná humoru a poučných informácií o fyzike, tvorbe    

elektrickej energie a o živote svetoznámeho vynálezcu Nikolu Teslu. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

 

Terézia Kozmálová 
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Rozprávočka maličká 

V jedno jarné dopoludnie sme v pobočke Tulipán privítali bábkoherečky 

z Divadla Tuš, ktoré si pre našich najmenších pripravili divadelné predsta-

venie Rozprávočka maličká. Spolu s deťmi sme sa dozvedeli, čo sa stalo, 

keď pršalo mrholilo. Že čo? No predsa Žabiatko sa narodilo. Po zoznámení 

so žabiatkom sme si pozreli predstavenie, v ktorom Janko získal  princeznú 

aj s kráľovstvom, ba zistili sme aj to, ako sa uzdravil Chorý medvedík. 

V závere podujatia sme sa so sovičkou a vrabcom ocitli Na tanci. Išlo 

o divadelné spracovanie štyroch z množstva veršovaných príbehov Ľudmi-

ly Podjavorinskej, s ktorými sme mali možnosť cítiť sa rozprávkovo. Us-

kutočnené bolo vďaka Fondu na podporu umenia v rámci cyklu podujatí 

Maličkí a mamičky. 

 

 

 

 

 

 

Veronika Chorvatovičová 
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Príbehy z poštárskej kapsičky 

Rozkvitnutá jar prilákala do knižničnej pobočky Tulipán aj vzácnych 

hostí - spisovateľku Danušu Dragulovú-Faktorovú a  ilustrátora Maria-

na Jašša. Obaja sa podieľali na vzniku knihy Príbehy z poštárskej kap-

sičky, ktorá bola preložená aj do českého a esperantského jazyka. Naj-

prv sa stretli s malými prvákmi, ktorí si len pred niekoľkými dňami pre-

vzali svoje čitateľské preukazy. Druhej besedy sa zúčastnili žiaci tretie-

ho ročníka a debatovalo sa nielen o škole, koníčkoch, ale aj o časopise 

Enviráčik, ktorý obaja hostia práve pripravujú. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia a uskutočnilo sa v rámci cyk-

lu podujatí Kniha a ešte trochu viac. Svoj pozdrav posielajú aj vám, milí 

naši čitatelia Čarušky.  

 

 

 

Veronika Chorvatovičová 

Marian Jaššo, Danuša Dragulová-Faktorová, Veronika Chorvatovičová 
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Vesmíro 

3. mája 2021 sme v knižničnej pobočke Tulipán spoznávali záhady 

vesmíru. Vďaka divadlu SpozaVoza sme mali možnosť pútavo a inter-

aktívne hľadať odpoveď na otázku: Čo bolo skôr – sliepka alebo vaj-

ce?  V predstavení  sa  objavili  aj   pes Lajka,  Jurij     Alexejevič   

Gagarin, Vladimír Remek, Ivan Bella či prvá  kozmonautka Valentina   

Vladimirovna Tereškovová. Na krátky čas sme sa ocitli v čiernej diere 

a zazreli aj mimozemšťanov... 

Podujatie z verejných zdrojov 

podporil Fond na podporu ume-

nia a uskutočnilo sa v rámci 

cyklu podujatí „Klub N“. Svoj 

pozdrav herci posielajú aj vám.  

 

 

Veronika Chorvatovičová, 
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Nakreslíš mi tulipán? 
13. mája 2021 sme v knižničnej pobočke Tulipán privítali ilustrátora 

Miroslava Regitka. S radosťou pricestoval zo Šale, v ktorej žije i tvorí, 

aby deťom priblížil svoje povolanie a názorne pred očami detí tvoril, 

kreslil i písal tušom. Porozprával nám o svojich začiatkoch, keď ma-

ľovanie bolo ešte jeho záľubou a pospomínal si až po obdobie, keď 

študoval na Vysokej škole výtvarných umení. Deti boli veru prekvape-

né, keď sa dozvedeli, že už vyše 30 rokov ilustruje detský časopis Fi-

fík, veď v každom z nich je okolo stovky obrázkov. A kníh, či učebníc 

ilustrovaných naším hosťom je už tiež vyše stovky. Aby sa s jeho 

tvorbou mohli deti bližšie zoznámiť, dostali v závere podujatia ako 

darček od ilustrátora a redakcie časopis Fifík. Podujatie z verejných 

zdrojov podporil Fond na podporu umenia a uskutočnilo sa v rámci 

cyklu podujatí Kniha a ešte trochu viac.  

 

Veronika Chorvatovičová 

Ilustrátor Miroslav Regitko medzi deťmi 
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Zvieratá Slovenska 
23. júna 2021 knižnica v spolupráci so ZŠ na Ul. Kornela Mahra v 

Trnave zorganizovala pre deti 1. stupňa besedu s Matúšom Hyžným, 

ktorý vyštudoval geológiu a paleontológiu na Univerzite Komenské-

ho v Bratislave. Deti sa pútavou formou dozvedeli množstvo zaujíma-

vých informácií o autorovi, ale hlavne o knihe Zvieratá Slovenska, 

ktorú Matúš Hyžný spolu s manželkou napísali. Čitateľovi v nej pred-

stavuje zvieratká, ktoré žijú v našich lesoch. Výbornú textovú časť 

dopĺňajú unikátne ilustrácie Mareka Mertinka. Náš hosť ochotne zod-

povedal aj na všetky zvedavé otázky detí. Stretnutie, ktoré prebiehalo 

vo veľmi príjemnej atmosfére, bolo ukončené potleskom a závereč-

nou autogramiádou autora, v rámci ktorej ochotne podpísal priprave-

né záložky.  

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 
Terézia Kozmálová 

Matúš Hyžný medzi deťmi 
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Koncert žiakov klavírnej triedy Františky Bašovskej 

Z koncertnej miestnosti Domu hudby, hudobného oddelenia Knižnice 

Juraja Fándlyho v Trnave, sa 23. júna 2021 ozývali krásne melódie  

v podaní žiakov klavírnej triedy Františky Bašovskej. Pred svojimi rodič-

mi vystúpilo 10 žiakov, ktorí sa predstavili viacerými skladbami. Žia-

kom, ktorí sa učia hrať na klavíri krátky čas, dodala odvahu pedagogička 

Františka Bašovská prostredníctvom štvoručnej hry. Žiaci mali radosť, že 

mohli ukázať, čo sa za pätnásť mesiacov naučili a spríjemnili svojou 

hrou júnové popoludnie. 

 

 

 

 

Alena Vozárová 
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Včeličky 

Vďaka výstavke kníh v oddelení pre 

deti venovanej téme včiel sa naše 

deti dozvedeli odkiaľ včely pochá-

dzajú a ako dlho žijú na Zemi. Zisti-

li, aké druhy včiel existujú a čo je ich 

úlohou. Nazreli tiež aj do včelích 

obydlí, ktoré boli krásne ilustrované 

v  jednej z  kníh. 

Ďakujeme Knižnici Juraja Fándlyho 

v  Trnave, za zapožičanie krásnych 

kníh pri príležitosti Svetového dňa 

včiel. 

Knihy boli vhodné pre rôzne vekové 

kategórie a tak si ich naše kreatívne 

pani učiteľky vzájomne vypožičali 

do jednotlivých tried. Využili ich pri 

rôznych edukačných aktivitách reali-

zovaných s deťmi v triede. Aj vďaka vašim knižkám sme mali včelích 

informácii neúrekom :) 

ĎAKUJEME milá naša knižnica, a budeme sa tešiť na ďalšiu návštevu 

a spoluprácu. 
 

SMŠ BESST Trnava  

NAPÍSALI STE NÁM 
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Knihy plné tajomstiev a záhad 

Som veľmi rada, že som sa s mojou triedou 2. A zo ZŠ na ulici Kornela Mahra 

v Trnave mohla zapojiť do písomnej literárnej súťaže Knihy plné tajomstiev a 

záhad. Žiakom sa veľmi páčil príbeh o zlodejovi Jánovi Pirátovi od Petra Kar-

pinského. Boli zvedaví a plní otáznikov, ako sa mu to podarilo všetko ukrad-

núť. Striedali sme sa v čítaní na hodine slovenského jazyka a literatúry. Všetci 

čítali príbeh a spolu sme odkrývali jednotlivé časti záhady. Príbeh o Ťukťukovi 

prebudil ich ilustrátorskú fantáziu. Každý si ho chcel nakresliť a vidieť ho, ako 

je zobrazený v knižke. Smiali sa na prezývkach, ktoré vytvorila Gabriela Futo-

vá vo svojej knihe Poškoláci. Vraj Mastniak, Zmaľovaná a Ksicht. Naučili sa 

dokonca riešiť matematické záhady, ktoré sa stali aj súčasťou našich hodín na 

matematike. Určite nám súťaž priniesla niečo nové do našich vyučovacích ho-

dín. Všetkým odporúčame vyskúšať a tešíme sa na novú súťaž, ktorú nám 

knižnica pre deti ponúkne.  

 

 

 
 
 

 

 

 
 

Dagmar Lukačovičová a jej žiaci z triedy 2. A  

NAPÍSALI STE NÁM 



 

 

11 

 

Čaruška  

 

Spisovateľa a hudobníka Braňa Jobusa 
 

Je spisovateľom, spevákom, hudobníkom a zároveň členom hudobných 

skupín. Svojím štýlom a humorom je nenapodobiteľný. Deti ho práve 

preto zbožňujú. V knižnej tvorbe sa venuje hlavne písaniu pre deti.  

Určite poznáte knižky Muflón Anciáš, Plajko, Zvon, Žubrienky inštala-

térky a mnohé ďalšie. A práve Braňo Jobus nám pre náš časopis zodpo-

vedal na zopár otázok, na ktoré sa ho pýtala Terézia Kozmálová. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Spomínate si na obľúbené rozprávkové knižky? Nachádzate v nich 

inšpiráciu aj dnes? 

 
Zo  svojho  detstva  si  pamätám  knižku  Jožko  Mrkvička  spáč           

a    Osmijanko. Mojou najväčšou inšpiráciou je reálny život. Vždy keď 

sa niečo zaujímavé udeje, prerozprávkujem to do svojich kníh a nechá-

vam to tu na pamiatku.  

 
Mali ste aj nejakú vysnívanú postavu z niektorej knižky, na ktorú ste 

sa chceli ako dieťa podobať? 

 

Nie, nikdy som nemal vysnívanú postavu zo žiadnej knihy.  

OPÝTALI SME SA ZA VÁS 



 

  Čaruška 

Prečo ste sa dali na písanie kníh? Bavilo Vás to už od detstva? 

 

Už ako  osemročný som  si písal prvú knižku. Mám ju odloženú na pamiat-

ku. Téma rozprávok mi absolútne sedí, cítim sa v tom slobodne, pretože 

moja latka fantázie je vystrelená v rozprávkach až do vesmíru.  

 

Aké máte ešte iné záujmy, okrem kníh a písania? 

 

Hudbu. Mám tri hudobné skupiny a tak ako ma baví písať rozprávkové kni-

hy, ma baví aj  vymýšľať a tvoriť piesne.  A potom cestovanie po svete.  Je 

to nielen koníček, ale aj inšpirácia na písanie kníh.  

 

Čo by ste na záver odkázali našim detským čitateľom a čitateľkám?  

 

Plňte si svoje sny slobodne a šťastne.  
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Braňo Jobus v knižničnej záhrade 
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Sarah J. Maas – Trón zo skla (Throne of Glass)  
 

Ak máte radi výpravu za dobrodružstvom, priateľstvom a hľadaním vlast-

nej identity, úspešná séria Trón zo skla z pera autorky Sarah J. Mass je pre 

vás ako stvorená. 

Stretávame sa s väzenkyňou, predtým nájomnou vrahyňou, Caleanou Sar-

dothien, ktorá si odpykáva trest v soľnej bani v Endovieri. Jedného dňa ju 

predvedú pred korunného princa Doriana Havillarda, ktorý sa ju snaží pre-

svedčiť, aby sa stala jeho zástupkyňou v nadchádzajúcom súboji o titul krá-

ľovskej dýky. A tu sa začína dobrodružstvo plné dvorských intríg, tajom-

stiev, zakázanej mágie a lásky. 

Treba však povedať, že na to, aby sme pochopili konanie našej hrdinky po-

čas dvoch prvých dielov ságy (Trón zo skla a Koruna z temnoty), musíme 

siahnuť po súbore noviel pod názvom Assassin’s Blade (v slovenčine vyšli 

samostatne, v českom jazyku pod názvom Krvavé ostří).  Apropo,  originál  

a preklady: český preklad   odporúčam len v krajnom prípade, pretože 

množstvo mien a pojmov je aspoň podľa mňa zbytočne preložených a môže 

vás to v deji riadne zmiasť. 

Z Caleany sa po útrapách a nevysvetliteľných úmrtiach súperov stáva krá-

ľova dýka, avšak ona samotná má pred sebou oveľa ťažšiu úlohu než plniť 

Kráľove príkazy. Tu prichádzajú na scénu zabudnutí bohovia, Féri 

(nemýľte si ich, prosím s vílami) a Valgovia, tí mocní zloduchovia. 

Počas celej ságy sledujeme Caleanin prerod na tú, ktorou  mala  byť odjak-

živa. Niekomu sa nemusí páčiť to, ako sa väčšinou správala. Avšak, vyras-

tala v krutom svete plnom krvilačných a neľútostných mužov. Je silná, 

odolná, pre niekoho tvrdá,  zároveň  je  oddaná svojmu cieľu. Ako som 

spomínala, všetko, čoho je čitateľ za sedem dielov svedkom, na záver do 

seba zapadne ako skladačka. 

Na to, aby sa z vrahyne stala kráľovná, potrebuje spojencov, viac či menej 

prekvapivých. Tak sa stretneme s klanmi bosoriek, spomínanými Férmi, 

pirátmi a obyvateľmi ďalekých krajín, ktorých ovplyvnila vzrastajúca sila 

Valgov. 

13 

TIPY OD ČITATEĽOV 
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Katarína Vokrouhlíková 
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U nás v knižnici nájdete aj časopisy, ktoré sú 

určené tak pre najmenších (ne)čitateľov, ako 

aj pre školákov či teens. Nájdete v nich nie-

len veľa zábavy, ale aj množstvo zaujíma-

vých a užitočných informácií. 

Z pestrej ponuky pre vás vyberáme: 

 

Šikovníček - mesačník, kategória:  

materské školy, 1.- 3. ročník ZŠ 

Časopis má deti pobaviť a niečomu naučiť. 

Je určený pre všetky hravé a zvedavé deti. 

Môžu sa zahrať sa v bludisku, potrápiť troš-

ku hlavu hlavolamami či doplniť slovnú zá-

sobu z angličtiny alebo nemčiny. Oboznámiť sa môžu aj so slovenskou kul-

túrou a históriou. 

 

 

ABC - dvojtýždenník, kategória: od 9 rokov 

Moderný dvojtýždenník pre deti a mládež prináša zaujímavé informácie zo 

sveta techniky, počítačov, prírodovedy a športu. Často v ňom nájdete papie-

rové vystrihovačky určené na skladanie rôznych modelov lietadiel, vozidiel 

vojenskej armády či iných atraktívnych áut. 

 

 

Bublina - štvrťročník, kategória: 6 – 11 rokov 

Časopis Bublina prináša aktuálne témy, ktorými sa deti môžu zaoberať       

a inšpirovať. Od hudby, športu, ekológie, vedy a histórie, po poučné alebo 

vtipné komiksy, aktivity a hry. Časopis je krásny, farebný, plný super vecí.  

 

Nech sa páči, príďte si ich vypožičať. 

ODPORÚČAME - VÝBER Z ČASOPISOV 



 

 
 Čaruška 
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ODPORÚČAME - VÝBER Z KNÍH 

Lucia Senajová Dobrodenková 

O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom -  
Dej knihy je o komunikácii. Rudko na roz-

diel od ostatných nerozpráva. Hoci má toto 

obmedzenie, túži po kamarátstve a má jednu 

veľmi zaujímavú záľubu, na základe ktorej 

zistí, aký je jedinečný. 

Knižka je vhodná pre deti približne od 3 až 8 rokov.  

Kategória: rozprávky 

 

 

 

Roald Dahl  

Fantastický svet Roalda Dahla  
Kniha obsahuje množstvo zvláštnych listov od rôz-

nych zvláštnych ľudí, neobvyklých fotografií, netra-

dičných predmetov či senzačných správ o zaujíma-

vých udalostiach.   

Je to napínavo čarovné čítanie v každom veku. 
Kategória: detská náučná literatúra 

 

 
 

Richard Wolfrik Galland 
Hádanky a hlavolamy Leonarda da Vinci –  
Úžasná zbierka hádaniek a hlavolamov pre nadšencov Leonarda da Vinci-

ho, ktorí majú radi lúštenie rébusov. 

Knižka je vhodná pre deti približne od 9 rokov.  

Kategória: detská náučná literatúra 



 

 

 
 Čaruška 
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Miloš Anděra 

Zvieracie mláďatá a ich dobrodružný 

život  
Kniha opisuje prvé dni a týždne viacerých dru-

hov zvierat po narodení a ich tajomný svet, 

ktorý je popretkávaný rôznymi zaujímavosťa-

mi. Čím rodičia kŕmia svoje mláďatá, ako sa s 

nimi dohovárajú, ako ich prenášajú, chránia 

pred nebezpečenstvom a mnohé iné. 

Knižka je vhodná pre deti približne od 7 do 9 

rokov.  

Kategória: detská náučná literatúra 

 

Robert Winston 

Domáce laboratórium - vzrušujúce experi-

menty pre začínajúcich vedcov  
V tejto knihe sa dozvieš, ako vytvoriť skvelé pro-

jekty s použitím bežne dostupných materiálov. Je tu 

návod, ako si vytvoriť projekt do školy alebo sa 

zabávať s vedou a riešiť jej záhady. 

Knižka je vhodná pre deti približne od 8 rokov.  

Kategória: detská náučná literatúra 

 

Sarra Torretta a Chiara Cioni 

101 príbehov a bájok pre deti  
Výnimočná zbierka nesmrteľných príbehov, 

v ktorej nechýbajú rozprávky, ľudové rozpráva-

nia, bájky, povesti a mýty z celého sveta. 

Knižka je vhodná pre deti približne od 3 rokov.  

Kategória: rozprávky 
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   PRÁCE DETÍ 2. A ZŠ KORNELA MAHRA V TRNAVE  

Z TVORIVEJ DIELNE 
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Z TVORIVEJ DIELNE 
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Z TVORIVEJ DIELNE 
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Z TVORIVEJ DIELNE 
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