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Znovu tu máme leto a znovu sme si pre vás pripravili nové číslo Knižka.
Nazrite dovnútra a precvičte si mozgové bunky, zatiaľ čo sa dozviete
najhorúcejšie novinky z našej knižnice.
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Letné omaľovánky
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Zopár letných spájačiek 😊
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Vedeli ste o týchto zaujímavostiach?

V Japonsku žije najviac 100
ročných ľudí.

Ryby a hmyz nemajú očné viečka.
Ich oči sú chránené stvrdnutými
šošovkami.

Najväčší stredoveký hrad na
svete je Pražský hrad. V jeho
priestoroch je aj katedrála.

Podľa historických sôch môžete určiť, ako zomrel jazdec na nich
znázornený. Keď má kôň na soche jazdca dve nohy vo vzduchu, tak jazdec
zomrel v boji, ak má zdvihnutú jednu nohu, jazdec zomrel na zranenie
z boja, keď má kôň všetky nohy na zemi, jazdec zomrel prirodzenou smrťou.

Sedem hrotov na Soche slobody
reprezentuje 7 kontinentov
(Severná a Južná Amerika sú za 2)
a tiež 7 morí.
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Hádanky
Ani úst, ani jazyka nemám, a predsa každému pravdu poviem.
(oldakrz)
Hoc má dlhú bradu, nevie ti dať radu.
(azok)

Taký vtáčik u nás žije, čo železné húsenice z dreva vyťahuje.
(etšeilk)

Hlávka z trávy vykúka, spod brezy aj z pod buka. Tenká stonka, žltý kvet, rozveselí letný svet.
(avapúp)

Kto máš uši a nepočuje?
(ceinrh)

Sukne, sukne, samé sukne, zaplače, kto sa na ne kukne.
(aľubic)

Mám taký súdok, v ktorom je dvojaký nápoj, a predsa sa nezmieša.
(ecjav)

Zázračný most, utešený, na sedmoro zafarbený. Možno na ňom nechať oči, nemožno naň
nohou vkročiť.
(ahúd)

Stojí pani na streche, rozťahuje prsty, a čo chytí v povetrí, do izby nám vpustí.
(anétna)

Mám ja dáždnik bodkovaný, taký istý ako vlani. Pod dáždnikom svojim celý život si stojím.
(kavártohcum)

Nie je tryskáč, lietadlo, predsa rýchlo letí, strasie v sade ovocie, postrapatí deti.
(roteiv)
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Knižné novinky
Skutočný svet dinosaurov
Zaži fascinujúci život dinosaurov zblízka.
Dozvieš sa ako vyzerali a naučíš sa
rozoznávať jednotlivé skupiny, spoznáš
obrovské, ale mierumilovné bylinožravce
aj desivé a inteligentné mäsožravce, ich
mláďatá, zvyky, vývoj aj príčiny ich
vyhynutia a ešte oveľa viac. Použi
aplikáciu na sledovanie úžasných videí,
ktoré ťa vtiahnu priamo do sveta zvierat!

Čarodeji dávnoveku
Nová séria dobrodružných príbehov
od autorky slávnej knihy Ako si
vycvičiť draka je na svete. Zavedie vás
do pradávna, čias, keď ešte čary voľne
putovali po svete, v temných lesoch
lietali škriatkovia, vtáky hovorili
ľudskou rečou, dvere vedeli lietať a
spolu s magickými zaklínadlami sa
vznášali po oblohe.
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Na konci predchádzajúcej časti Fantastické
zvery a ich výskyt s pomocou Mloka
Scamandera v New Yorku zajali mocného
temného čarodejníka Gellerta Grindelwalda.
Ten splní hrozbu, unikne z väzenia a začne
zhromažďovať svojich stúpencov. Väčšina z
nich však netuší, aký má skutočný plán –
zburcovať čistokrvných čarodejníkov a získať
nadvládu nad nečarodejníckymi tvormi. V
snahe zmariť Grindelwaldove plány Albus
Dumbledore zverbuje svojho bývalého
rokfortského študenta Mloka, ktorý
Dumbledorovi sľúbi pomoc, pričom netuší,
aké nebezpečenstvá mu hrozia. V čoraz
väčšmi rozdelenom čarodejníckom svete sa
aj najvernejší priatelia a členovia rodín ocitnú
v opačných táboroch. Láska a vernosť sú
podrobené ťažkým skúškam.

Fantastické zvery:
Grindelwaldove zložiny
(pôvodný scenár)

Rozprávky dúhového
dáždnika
Vydajte sa po stopách dúhového
dáždnika, ktorý sa priplietol do
cesty viacerým zvieratkám. Zažili s
ním veľa zábavy a mnohým z nich
pomohol v núdzi. Dozviete sa, ako
sa na ňom kuriatka povozili ako na
kolotoči, ako vystrašil nezbedného
zajačika či ako zachránil myšky
pred kocúrmi.
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Tigrie srdce: Ostrov
Tieňových bojovníkov
Železný pazúr bol zahnaný a Rádža bol
prijatý na výcvik na ostrov Tieňových
bojovníkov. Teraz už mladému tigrovi nič
nebráni v tom, aby sa stal skutočným
hrdinom a neskôr aj vládcom celej
džungle. Lenže tréning je vyčerpávajúci a
skúšky veľmi ťažké. Keď sa potom Železný
pazúr vráti a unesie jeho priateľov, musí
sa Rádža rozhodnúť. Zostanete na
ostrove, ako predpisuje zákon, alebo
pôjde bojovať so svojím nepriateľom a
zachráni priateľov? Tigrie srdce musí
dokázať, že svoje meno nedostal
nadarmo...

Ako si vycvičiť rodičov

Louisova rodina sa presťahovala do
novej štvrte a on práve začal chodiť na
snobskú novú školu, ktorá je plná
najväčších šprtov, akých kedy stretol. Z
ničoho nič začali byť jeho rodičia
posadnutí domácimi úlohami a
mimoškolskými krúžkami. Dokonca mu
šlohli z izby telku! Je to preňho totálna
nočná mora – ale jeho nová priateľka
Maddy mu pomôže. Povedala mu, že aj
jej rodičia boli takí ako jeho, až kým si
ich nevycvičila! Všetkých rodičov treba
vycvičiť. A ona vie ako...
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Svetluška Saška : čarovné
príbehy na dobrú noc
Ahoj, ja som Saška. Celým menom Saška
Svetlušková. Nie som svetluška iba podľa
priezviska, som skutočná svätojánska
muška. Cez deň spím a večer, keď sa
zotmie, vstávam. Svietim v noci v našom
lese a veľmi sa túžim naučiť lietať. Pri
tom sa dajú zažiť tie najkrajšie
dobrodružstvá... Vyberte sa s nami
sprevádzať Sašku a jej kamarátku vážku
Vierku počas ich úžasných nočných
zážitkov.

Tuláci zo sveta zvierat

Niektoré zvieratká sa za celý svoj život
nepozrú ďalej ako za humná, ale iné
precestujú kontinenty... Trebárs taký rybár
dlhochvostý, malý vtáčik s červeným
zobáčikom a nožičkami, každý rok obletí
celú zemeguľu! A čo potom kareta
obrovská! Elegantne si pláva cez moria a
oceány, aby sa pozrela na miesto, kde sa
kedysi narodila. Práve tam a nikde inde
nakladie guľaté vajíčka, z ktorých sa
vyliahne množstvo malilinkých kariet
obrovských. Len čo korytnačky vykuknú na
svet, hneď sa rozutekajú široko-ďaleko. Ale
viete, prečo putujú chrobák skarabeus,
stáda afrických slonov alebo napríklad kráľ
severských plání – sob? Že nie? Tak sa
poďte rýchlo pozrieť! Zo stránok knihy na
vás dýchne vôňa exotických diaľok.
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Aktivity v rodinnom centre

V priestoroch Knižnice Jána Kollára, v Rodinnom centre, mali aj v tomto roku mamičky s deťmi
možnosť navštevovať Slávikovu hudobnú školu a Cvičenie s deťmi.
Malí slávici sa „zlietali ☺“ pravidelne každý utorok od februára do mája. Na kurz bolo
prihlásených viac ako 20 mamičiek a detí. Užili si spolu 10 hodín hravej hudobnej výchovy.
Na 10-tich aktívnych hodinách cvičenia sa zúčastňovalo približne 20 mamičiek s detičkami.
Stretávali sa každú stredu od januára do mája.
Ďakujeme lektorkám kurzov, Daši Šmikniarovej a Michaele Krumlovskej Pavlovej za to, že za
miesto realizácie svojich skvelých projektov si vybrali našu knižnicu.
Tešíme sa na pokračovanie týchto aktivít v septembri.

14

Noc s Andersenom

Tento rok sa Knižnica Jána Kollára zapojila už po 14-ty krát do obľúbeného projektu Noc s Andersenom.
Posledný marcový víkend sme ozvláštnili 22 vybraným detským čitateľom, ktorí sa už nevedeli dočkať
nočných aktivít a zážitkov. V piatok večer sa teda detské oddelenie knižnice premenilo na čarovnú
izbičku z detskej knižky, plnú usmievavých tváričiek a očiek plných očakávania. Niektoré deti tu
nocovali už aj v minulých rokoch, avšak pre mnohých, vrátane mňa, to bol premiérový zážitok.
Po privítaní sme sa posadili do kruhu a jednotlivo sme sa predstavili. Najprv my, dospeláci: Ivka, Jarko,
Ingrid, Peťa a ja, Janka, ďalej postupne všetky decká vo veku od 7 do 11 rokov. Potom nám brušká
prezradili, že je čas na večeru, a tak sme si vybalili svoje zásoby a s chuťou sme sa najedli.
Počas noci sme mali pre deti pripravených niekoľko aktivít. Predstavili sme si knižnú novinku Decká
z mesta sa (ne)vedia biť, premenili sme sa na knižných detektívov a hľadali sme knihy so zvieracími
názvami, vylúštili sme osemsmerovku, čítali sme kniku s pomocou ďalekohľadu, zasúťažili sme si v
štafete, alebo sme sa vybláznili s balónmi. Neskôr sme si pripomenuli aj 70. výročie vydavateľstva
Albatros a v krátkosti sme deťom predstavili niekoľko zaujímavých kníh, o ktoré môžu súťažiť
s portálom InfoLib.
Najočakávanejším zážitkom bola však nočná výprava mestom. Deti vybavené baterkami hľadali vopred
dohodnuté indície a kreslili na chodníky kriedami značky, aby si aj s rodičmi mohli na druhý deň
pripomenúť, kadiaľ viedla naša cesta. Našli ste si aj vy pred domom značku Andersenových detí?
Po návrate do knižnice sme sa zahriali čajom a pokračovali pamätným zdobením tričiek. Popri tom sme
sa dozvedeli pár zaujímavostí zo života Hansa Christiána Andersena, a keď sme už boli unavení,
pripravili sme si miesta na spanie a uložili sa do spacákov. Samozrejme, nesmela chýbať ani
Andersenova rozprávka na dobrú noc, a to O hlúpom Jankovi. Komu sa ešte nedriemalo, mohol si
pozrieť rozprávku, no potom už bolo treba spať. V knižnici všetko stíchlo na celé 3 hodiny. Krátky
spánok stačil prvým ranovstajom, ktorí nás zobudili už o 6-tej hodine a bolo potrebné ich zabaviť. A tak
sme si čítali o Žabiatku, rozprávali sa o obľúbených knižkách a hrali sme sa hry. Keď sa postupne začali
prebúdzať aj ostatní spáči, pripravili sme pre nich raňajky na želanie, pobalili sme spacáky a počkali na
príchod rodičov.
Myslím, že viacerí z nás po príchode domov zaľahli a dospávali zameškané, avšak zážitky z nočných
aktivít v knižnici nám v zostanú v pamäti ešte dlhý čas.
Jana Gálisová
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Milionárom za 250€ - Madagaskar

Piatkové predpoludnie 15.3.2019 sme spestrili starším žiakom našich základných škôl,
ktorých sme pozvali na besedu do Mestského kultúrneho strediska. Mali česť privítať Ing.
Vladimíra Dudláka, ktorý je riaditeľom neziskovej organizácie Združenie Mórica Beňovského.
Ambíciou združenia je priblížiť ľuďom príbeh tejto našej významnej historickej
osobnosti svetového formátu.
Pán Dudlák sa venuje organizovaniu expedícií, vysokohorskej turistike, histórii, filmovej
tvorbe a dokumentaristike. Natočil niekoľko cestovateľských filmov najmä z krajín Ázie
a Južnej Ameriky, no od roku 2009 sa intenzívne venuje téme „Móric Beňovský“.
Na Madagaskar zorganizoval viac než 10 bádateľsko-filmárskych expedícií s cieľom pátrať po
Beňovského pozostatkoch. Počas tohto obdobia natočil ako režisér alebo producent šesť
dokumentov, z ktorých jeden sme si mohli po besede aj pozrieť.
Pán Dudlák robí na Madagaskare aj turistického sprievodcu. Počas besedy sme sa dozvedeli
ako vyzerá celkom iný svet, fotografiami sme si priblížili život chudobných ľudí v kútoch
ostrova, ktoré nenájdeme na mape, nádherné stromy baobaby, ale aj živočíchy ako
lemury, chameleóny a krokodíly.
Jana Gálisová
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Letí, letí, krídel nemá; sadne na zem, nohy nemá. Čo je to?
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Sedia dvaja indiáni u rieky a odrazu zbadajú dymové signály . " Niečo dôležité ? " pýta sa mladý starého
. ...(tajnička)
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