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Viera Kubičková 

z knihy: 

Vo veršoch sa ľahko ráta 

Smutná Jabloň 

Žaluje sa smutná jabloň 

vysokému orechu: 

Stále na mňa chlapci lezú a robia mi neplechu. 

Keby radšej prišli s košmi 

moje plody oberať, 

sú červené, krásne, zrelé a môžu im zdravie dať. 

Stokrát pravda, vraví orech, 

aj zo mňa je úžitok, 

no oni mi vetvy lámu, bolí ma to celý rok. 

 

 

 

 

 

 



čas tak neúprosne letí a nespomínam to náhodou.  Mne sa to javí ako 

včera, keď som sa vám prihovárala v májovom čísle Knižka a už to robím opäť.  

A viete čo, deti? Toto číslo, ktoré držíte v rukách, nie je len také obyčajné 

číslo. Vy ste si ešte nič nevšimli? Nevadí, prelistujte strany a presvedčte sa 

o tom. Nazvala som ho „MAĽOVACIE ČÍSLO“. Čo vy na to? Pustite sa do 

maľovania a ten najšikovnejší výtvarník bude odmenený.  Všetky možné 

zákutia, časti, kde vám farba chýba domaľujte a prineste do knižnice.  

Rozbehli ste sa do nového školského roka, oddýchnuté a nabité energiou po 

teplých letných prázdninách. Prvé ranné hmly a mrazíky nám pripomínajú, 

že nenápadne nastupuje  chladnejšie jesenné obdobie . Ale aj  jeseň má čosi 

do seba. Neviem ako vy deti, ale ja mám rada toto obdobie, keď v každej 

dedine v sobotu počuť hlučný cirkulár, ktorý neúnavne píli poleno  za 

polenom. A tiež vôňu mokrého pestrého lístia na zemi, červené kríky so 

zrelými šípkami, stromy plné orechov, jabloní, hrušiek a iných zdravých 

dobrôt.  Vymenovala som len niekoľko z  mnohých vecí, ktoré spestrujú náš 

svet, i keď príroda sa pripravuje na zimný spánok a teplota vzduchu a zubaté 

slniečko nás nútia obliecť hrubý sveter.  Mne už neostáva iné, ako zaželať vám 

mnoho úspechov v školských laviciach. Možno trochu viac zabrať, platí pre 

tých, ktorí neboli veľmi spokojní s koncoročným vysvedčením, aby výsledky, 

ktoré dosiahnu, svedčili o tom, že „na to majú“.  Ja vám budem silno držať 

palce. Teším sa, že sa budeme v knižnici stretávať aj v tomto školskom roku  

a verte mi deti, oplatí sa vám prísť, pretože na vás čaká  mnoho nových 

zaujímavých kníh.                                                  

Vaša knihovníčka Radka  

 

 

 



že sa  v knižnici, v oddelení pre deti  uskutočňujú podujatia, ktoré 

majú deti vo veľkej obľube. Spomínam to preto, lebo máme za 

sebou už šiesty ročník tvorivých dielní, ktoré sa konajú každý 

štvrtok  počas celých letných prázdnin. Deti strávia nie len 

príjemný čas medzi knihami, ale naučia sa aj nové výtvarné 

techniky, ktoré môžu neskôr využiť pri iných  príležitostiach. 

V tomto roku, počas letných prázdnin sme zakomponovali do našej 

činnosti aj novinku „rozprávkové utorky“. Na pokračovanie sme si  

čítali príbeh prašiškriatka Celestína a spestrili sme ho rôznymi 

hrami. Táto novinka nás presvedčila, že zážitkové čítanie počas 

letných prázdnin bolo správnym rozhodnutím. Ide o zaujímavú 

formu, ako si dieťa môže budovať vzťah ku knihám a knižnici.  

Preto už teraz vieme, že aj počas budúceho leta, chceme 

pokračovať v prázdninovom zážitkovom čítaní a ukážeme, že 

i napriek tomu, že knihy majú v súčasnosti veľkú konkurenciu 

v televízii a v počítačoch, deti nestrácajú o ne záujem. 

Prikladáme zopár fotografií práve zo spomínaných podujatí. 

Upozorňujeme tie deti, ktoré na nás celé letné prázdniny ani 

nepomysleli a nenavštívili nás, aby sa na fotografiách nehľadali  

Prečo? Lebo sa na nich nenájdu  

Možno budúce leto☺ 

 



 

    Tu sú  

takto sme tvorili... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak čo deti, našli ste sa? 

 

 

 



 

 

 

Niektorí rodičia sa 

zabavili viac, než deti     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cestoviny, strukoviny... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vlna, vlna 

a ešte raz 

vlna...  

 

 

 

 

 

 

 



 

a takto sme čítali... 

 

 

 

 

 



 

Michal Jedinák: 

„Najmenšia rodina na svete“ 

Viete si predstaviť, že by ste nerástli, ba naopak, zmenšovali by ste sa? 

Neviete? Predstavte si jednu obyčajnú rodinu, ktorej sa to prihodilo. 

A nezmenšovali sa iba Jurko a Betka, ale aj ich drahí rodičia. Spôsobil 

to zvláštny prací prostriedok, ktorý sa vôbec nemal dostať do 

obchodov a už vôbec nie do rodiny Hňatliakovcov. V ich mikrosvete sa 

ponožky menia na ponorky a napríklad štipce bojujú o náklonnosť ľudí. 

Že sú to nudné predmety, s ktorými sa nedá zažiť žiadna zábava?  

Nechajte sa vtiahnuť do bláznivého príbehu a sami uvidíte.   

 

vymaľuj si rodinku 

  

 

 

 

 

 



 

 Bosco, Frederica: Zamilovaná do anjela 

Hlavnou hrdinkou knihy je temperamentná Mia, ktorá 

bojuje s nástrahami dospievania. Túži študovať 

v baletnej škole v Londýne, ktorá je však priveľmi 

drahá pre jej rozvedenú matku. Bohatá stará matka by 

tento problém vyriešila okamžite, stačilo by zavolať. 

Mia sa bezhlavo zamiluje a čaká ju ťažké životné 

rozhodnutie... 

autor obálky: Stephen Mulcahey 

 

 

Pershallová, K. Mary: Ruby Clair.3, Bezradný 

duch 

Dvanásťročná Ruby vidí a počuje duchov a dokonca sa 

s nimi aj bez menších problémov dokáže rozprávať. 

Každému duchovi sa snaží pomôcť. Je pre ňu ťažké 

rozlúsknuť,  kam patrí duch zo školy. 

     

                                                                               autor obálky: Kamila Flonerová 

 

 



Johnsonová , Maureen:  Meno hviezdy: Tiene 

Londýna 

Rory sa s rodičmi presťahovala do Anglicka a  nastúpila 

do internátnej školy v Londýne.  Ako jediná vidí muža, 

ktorého považuje za kópiu Jacka Rozparovača. Polícia 

nedokáže nájsť stopy vedúce ku vrahovi. Rory sa bojí, že 

sa nevyhne jeho vraždiacim rukám.  

autor obálky: Michael Frost 

 

Bicker, Veronika: Pod krídlami motýľa 

Elenina sestra Laura zahynula pri dopravnej 

nehode. O rok neskôr, na tom istom mieste 

zahynulo ďalšie dievča. Elena sa pokúsi rozlúsknuť 

túto záhadu na vlastnú päsť. 

 

 

                                                       

autor obálky: Kamila Flonerová 

 

Martini, Manuela:  Mrazivé  leto 

Lyrinu spolužiačku nájdu mŕtvu. Nakoľko polícii trvá 

príliš dlho vyriešiť smrť dievčaťa, Lyra sa rozhodne 

pátrať po vrahovi sama. Úplne náhodou narazí na 

pochmúrnu minulosť svojej rodiny. 

autor obálky:  Kamila Flonerová 

 

 

 

 



 

Manningová, Sarra: Tweetni mi!  

Jeane Smithovú považujú v škole za módnu 

katastrofu. Je nemožná, výstredná a provokatívna 

a nikto nechápe, prečo sa stále bozkáva s chlapcom, 

ktorý je idolom všetkých dievčat, vzorným 

študentom, skvelým futbalistom a zlatým chlapcom 

svojich rodičov. Nemajú vôbec nič spoločné.                                                                                        
autor obálky:  Peter Mičuda 

  

Adornettová, Alexandra: Zore   

Bethany žije v nebi a zamiluje sa do pozemšťana Xaviera. 

Ich láska je silná a ich duše sú spriaznené. Chystajú sa 

porušiť zákony neba a chcú sa zosobášiť. Podarí sa im to? 

 

autor obálky:  Rich Deas 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ľubomír Feldek  nar.  9.10.1936 v Žiline 

vyberáme z jeho tvorby: 

próza: 

 Zlatúšik   

 Zelené jelene  

 Rozprávky na niti  

 Zvířecí báje  

 Kocúr a jeho chlapec  

 Kúzelník a kvetinárka  

 Modrá kniha rozprávok  

 Zelená kniha rozprávok  

 Veľká kniha slovenských rozprávok  

poézia: 

 Jantárový svet  

 Veselý album zvierat  

 Päť detektívov  

 Papagáj Kolumbus  

 

Marta Hlušíková nar. 9.10.1952 Leopoldov 

vyberáme z jej tvorby: 

 Kde pavúky tkajú cukrovú vatu 

 Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky 

 Bublinkové rozprávky 

 Čo baby nedokážu 



Benjamín Tinák nar. 17.10.1930 Maňa 

vyberáme z jeho tvorby: 

 Lev z Ereru 

 Neuveriteľné dobrodružstvá kocúrika 

Mňauka 

 

 

 

Ján Uličiansky nar. 29.10.1955 Bratislava 

vyberáme z jeho tvorby: 

 Hádanky  

 Adelka Zvončeková  

 Nedeľa  

 Snehuliacke ostrovy  

 Máme Emu  

 Veverička Veronka  

 Veveričky  

 

  Peter Karpinský nar. 3.11.1971 Gelnica 

vyberáme z jeho tvorby: 

Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali 

Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev 

Sedem dní v pivnici 

 



Ľubica Kepštová nar. 3.10.1960 Skalica 

vyberáme z jej tvorby: 

 Dobrý deň, slniečko  

 Veselé mačiatka  

 Veselé šteniatka  

 Veselí zajkovia  

 Mydlinky a bublinky  

 Komínový panáčik  

 Bola raz jedna škola a iné školoviny 

 

Daniel Hevier nar. 6.12.1955 Bratislava  

vyberáme z jeho tvorby: 

 Vtáci v tanci (1978) 

 Krajina Zázračno (1983) 

 Kam chodia na zimu zmrzlinári (1984) 

 Aprílový Hugo (1985) 

 Kráľ naháňa králika (1985) 

 Odlet papierových lastovičiek (1985) 

 Skladací dáždnik a dáždnikový skladateľ (1986) 

 Básnička ti pomôže (1989) 

o Fúzy od čokolády (1994) 

o Naši ježkovia (1995) 

o Nám sa už zase nechce spať. Buvirozprávky 2 (1995) 

o Safari (1995, pod pseudonymom Leo Pard) 

o Heviho ABC (1997) 

o Konor, malý psík s veľkým menom (1997) 

o Volajú ma HEVI (1997) 

o Nám sa ešte stále nechce spať. Buvirozprávky 3 (1998) 

o Aby bolo veselo (1999) 

 Strašidelník (1999) 

 Psík, ktorý chodí do práce (2000) 



 

 

 

 

 

 



 

vieš, že... 

- starovekí Gréci  si mysleli, že hviezdy sú svetlá 

zavesené nad zemou? 

-pri pobreží Floridy postavili podmorský hotel? 

Hostia sa musia potopiť, aby sa dostali dovnútra. 

-nenájdete dve rovnaké zebry? Ich pruhovanie je 

rovnako unikátne ako otlačky prstov.  

-každý z nás prejde za svojho života priemerne 25 tisíc kilometrov? 

-vlasy na hlave žijú zvyčajne 2 až 6 rokov? Potom vypadnú. 

-najzložitejší čínsky znak má 64 ťahov? Znamená „uvravený“. 

-rekord v státí na jednej nohe bez opory je 34 hodín? 

-rozsudok na najdlhšie odňatie slobody vyniesli v USA? 10 000 rokov 

za trojnásobnú vraždu. 

-keby hviezdy nedržala pokope gravitácia, všetky by vybuchli? 

-na mesiaci je úplné ticho? 

Chýba tu vzduch, ktorý by 

prenášal zvuk. 

dokonči zebru 

 

 



Wilkesová, Angela:  

Môj prvý slovník slovensko – nemecký 

Obľúbené zvieratká  Beliebte Tierchen 

 škrečky  die Hamster 

 mačka   die Katze 

 zlatá rybka  der Goldfisch 

 akvárium  das Aquarium 

 pes   der Hund 

 andulka  der Wellensittich 

 poník   das Pony 

 šteniatka  die Welpen  

 papagáje  die Papageien 

 korytnačka  die Schildkr öte 
 

 myš   die Maus 

 mačiatka  die K ätzchen 

 

 morča   das Meerschweinchen  

 

 

 



prejdeš bludiskom? 



 

Nájdi cestu von a vymaľuj ju na zeleno 

 

 



Slon sa kúpe vo vode. Príde mravec a presviedča ho, aby vyšiel von. Nakoniec 

slon vyjde a mravec hovorí: 

„Dobre, len som chcel vedieť, či nemáš moje plavky.“ 

 

Príde vlk k siedmim kozliatkam a vraví: 

„Kozliatka, kozliatka otvorte dvierka ,nesiem vám mliečko.“ 

Spoza dverí sa ozve: 

„Čo si chorý?? My už sedem rokov pijeme Coca colu.“ 

 

Ako chytíme jedného vlka? 

Tak, že ich chytíme  desať a deväť vypustíme. 

 

Príde pán do ZOO s veľkým ľadovým medveďom a kričí: 

„Kde je ten pán, ktorý mi predal tohto malého bieleho škrečka?“ 

 

Dávidko si kúpil psíka a na druhý deň sa ho pýta kamarát Jakub: 

 „Má ten pes rád aj deti?“ 

A Dávid na to: „Áno, ale radšej mu dávam granule.“ 

 

Dva hady na púšti: 

„Počuj, my sme jedovaté?“ 

„A čo ja viem? Prečo? 

„Práve som si zahryzol do jazyka.“ 



Detská tvorba 

do tejto rubriky  môžete deti  prispieť aj vy, svojimi prácami, či už literárnymi 

alebo výtvarnými. Na dnes vyberáme: 

Tatianka Brtková, ZŠ P. Križku, 4.roč. 

 

Krehká sila lásky 

Do môjho života vlietli motýle lásky. To nie je náhoda. Ten, 
koho milujem sa volá Denis. Milujem iba jeho. Je to moja 
láska. Tak, ako on miluje mňa, tak ja milujem jeho. Iba naša 
rodina nám v tom bráni. Moja matka je najdôležitejšia 
motýlia kráľovná, ja som jej nástupca. Keď môj otec bol ešte 
malý, jeho rodinu napadli. Môj otec v tú noc prišiel o svoju 
rodinu, mamu a otca. Sľuboval pri mesačnom svite, že sa 
pomstí celému kráľovstvu. Keď bol veľký, narodila sa mu 
dcéra menom Anna. Bola skromná, mala rada kvety 

a milovala malé deti. Raz jej otec išiel na lov, ale nevrátil sa. Matka si myslela, že mi niečo 
chýba a tak išla hľadať môjho otca. Vrátila sa ale na koni, na ktorom ležal môj otec. Všetci 
začali smútiť. Od žiaľu som utiekla do lesa. Tam som ho uvidela. Bol krásny, zoznámili sme 
sa. Dali sme si bozk, ale pristihli nás rodičia. Už sme sa nevideli každú noc. Na nebo 
hovorím: „ povedz, že mi povedz, čo robí môj milý“. Raz bola vojna. Musela som sa schovať 
v lese. Potom som vošla do jaskyne, kde sme sa stretli. Keď som si odložila oblečenie, tak som 
zistila, že nie som sama. Našla som tam Denisa a draka. Kričala som: „Drak, och, pomoc!“ Ale 
drak bol dobrý a tak som sa s ním spriatelila a povedala som mu, nech Denisa pustí. Tak sme 
bývali s Denisom u draka. My sme upratovali a on každý deň nosil jedlo. Keď sme boli veľkí 
a drak vedel, že sa máme radi, tak nám dal jedlo na cestu a sľúbili sme mu, že ho nikomu 
neprezradíme. Tak sme sa vybrali domov. Matka ma onedlho našla, ale nepoznala ma, tak 
sme jej povedali, kto sme. Matka bola rad, že som to ja, ale bola smutná, kto je so mnou. My 
sme jej všetko vysvetlili a ona povedala, keď ho tak milujem, môžeme byť navždy spolu.     

A tak skončila 1. časť Krehká sila lásky 

 



Omaľovánka na záver    Do skorého videnia, deti! 
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