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Zima klope na dvere a taktiež aj nové číslo Knižka. Vo vnútri sa dozviete
novinky z našej knižnice, alebo sa môžete zabaviť pri riešení rôznych
hádaniek a hlavolamov. Prajeme príjemnú zábavu 😉.

3

Obsah

❖ Zimné omaľovánky
❖ Spájačky
❖ Knižné novinky
❖ Akcie v knižnici
❖ Osemsmerovky
❖ Zaujímavosti
❖ Hádanky

4

Zimné omaľovánky
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Knižné novinky

Keď Barborka uvidela vo výklade červené
tenisky, ihneď po nich zatúžila. Poslúchala,
pomáhala, len aby tenisky dostala. No keď si
ich prvý raz obula, odrazu akoby ju vymenili.
Neobsedela, skákala do reči, neustále
pobehovala a poskakovala. Neboli to totiž
také celkom obyčajné tenisky, boli to tenisky
s kolieskami. Zobrali Barborku na výlet do
krajiny, kde bývali topánky od výmyslu sveta.
Balerínky, čižmy, trblietavé sandáliky a aj
dvojníčky Barborkiných červených tenisiek.
Práve tie prišli požiadať o radu, čo so
zrýchlenou Barborkou. Čo kolieskové tenisky
vymysleli, sa dozviete v ilustrovanom
príbehu.

Prečo je plameniak ružový? Vie papagáj
rozprávať? Ukradne straka všetko, čo sa
blyští? Je rybárik dobrý rybár? Prečo niektoré
vtáky nelietajú? V tejto knihe nájdete
odpovede na tieto i mnohé iné otázky a
dozviete mnoho zaujímavostí o tom, ako vtáky
lovia, žijú i ako tancujú. Zoznámite sa s
mnohými druhmi pestrých, nádherných,
smiešnych i prekvapivých operených tvorov z
celého sveta.
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Vybrali sme pre teba príbehy
dvadsiatich dievčat, malých slečien,
ktoré najprv samy seba nepovažovali
za výnimočné. Postupne sa však
výnimočnými stali, hoci si to často
neuvedomovali.
Knižka originálnym a pútavým
spôsobom
predstavuje
malým
čitateľom významné ženy, ktoré sa
preslávili v oblasti vedy, umenia,
politiky alebo napríklad športu. Ich
životné príbehy sú prerozprávané v
prvej osobe formou autobiografie,
ktorá čitateľov jednoducho vtiahne do
rozprávania a priblíži im neobyčajné
osudy aj úspechy žien ako Coco
Chanel, Edith Piaf alebo Agatha
Christie.

20
príbehov
o chlapcoch
s veľkými snami, obrovským
talentom a neochvejnou vôľou,
ktorí sa stali mimoriadnymi
mužmi.
Nikto sa nenarodí slávnym.
Dokonca aj osobnosti, ktoré
prispeli k pokroku ľudstva, a to
tisícami rôznych spôsobov,
začínali ako malé deti. Mnohé
z nich
spočiatku
zažili
neuveriteľné ťažkosti, napriek
tomu práve tie sa ukázali byť
hnacou silou, ktorá ich poháňala
dopredu za ich snami a k
úspechom, vďaka ktorým si ich
dnes pamätáme.
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Soplinosov drak Tesák zhadzuje
šupiny. Žeravé šupiny, ktoré z neho
padajú, spôsobujú po celom Berku
požiare. Keď nešťastný Tesák
z ostrova odletí a nevracia sa,
kamaráti sa vydávajú na záchrannú
akciu. Na Tesáka si však brúsi zuby aj
Alvin Zradný… Kto sa k Tesákovi
dostane skôr – jazdci alebo Alvin?

Nielenže vyzerá ako niečo medzi
bobrom, kačicou a vydrou, ale
navyše nemá ani žalúdok. Chudák
vtákopysk! Čo asi teda je? Určite
toho nezje toľko ako slon, ktorý
môže zožrať za jediný deň až tristo
kilogramov potravy. Len pre tvoju
predstavu, toľko vážia napríklad tri
čerstvo narodené sloníčatá. Svet
zvieracích jedákov je skutočne
pozoruhodný. Nahliadni doň so
svojou prvou obrázkovou knižkou
o zvieratách a zisti, ako zvieratá
jedia.
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Od dedičstva po svojej prababičke
si Táňa veľa nesľubovala. Keď
však dorazí do chalúpky
v zapadnutej karpatskej dedinke,
nájde zvláštny strieborný náramok
v tvare jašteričky. Len čo si ho
navlečie, ocitne sa v čarovnom
svete mágov a bosoriek. Starý
šperk dodá krehkému
dvadsaťročnému dievčaťu
nadprirodzené schopnosti, ktoré
však nevie ovládať. Svet
čarodejníkov je nebezpečný
a Táňa stojí zoči-voči mnohým
otázkam. Od toho, ako na ne
odpovie, pritom závisí mnohé…

Čauko! Volám sa Rowley Jefferson a
toto je moja knižka. Už mám denník
presne ako môj kamoš Greg.
Ja mám pamäti!
Táto knižka je o mne, ale je tam aj veľa o
Gregovi. Je to môj najlepší kamoš.
Tľap
Hádam sa ti moja knižka bude páčiť.
Fakt som sa na nej narobil. A hádam sa
bude páčiť aj môjmu kamošovi Gregovi.
Nazval som ju Denník skvelého kamoša,
lebo to o mne odjakživa hovorí môj ocko.
Rowley, ty si taký skvelý kamoš!
Občas mám zo svojich rodičov tak trochu
pocit, že nemajú Grega rovnako radi ako
ja.
Grega vôbec nemáme radi.
Ukradol mi celý nápad!

12

Divadelné predstavenie Ja som Inna
„Deväť ročná Inna, žije v detskom domove, nerada si umýva ruky a nerada sa
češe. Riaditeľka detského domova, ktorá ju nemá rada, dá toto „vytŕčajúce“ dieťa
na adopciu Gorile, ktorá sa jedného dňa zjaví v detskom domove. Napriek
prvotnému strachu sa Inna s Gorilou zblíži. Gorila, mimochodom vášnivá
čitateľka, dokáže Inne poskytnúť lásku a pocit bezpečia, ktoré jej v detskom
domove chýbali. „
Začiatok školského roka sme v knižnici odštartovali divadelným predstavením Ja
som Inna, ktoré rozpráva dojímavý príbeh o samote, prekonávaní strachu z ľudí
a hľadaní dôvery v súčasnom svete. Pozvaní žiaci 3. a 4. ročníka Základnej školy
na ulici P. Križku si mohli vychutnať netradičné spracovanie knižnej predlohy
Gorila a já, švédskej autorky Fridy Nilsson. Krásne predstavenie v podaní
Petronely Dušovej z divadla Teátro Neline sme ukončili diskusiou o tom, či je
inakosť dôležitá a tiež o tom, že nie všetko je také, ako sa na prvý pohľad môže
zdať.
Za možnosť uskutočniť podujatie touto cestou ďakujeme Fondu na podporu
umenia.

Jana Gálisová
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Denný divadelný tábor v knižnici
V rámci projektu Thalia Teatro Dramatikum sme v dňoch 1. 7. - 3. 7. 2019 mohli opäť po roku
privítať lektorku Moniku Necpálovú. Tentokrát našim malým čitateľom ponúkla možnosť
zúčastniť sa denného divadelného tábora Dramatikum s témou Pod maskou. V priestoroch
detského oddelenia knižnice sa v dopoludňajších hodinách stretávalo spolu 14 detí vo veku 6
– 12 rokov. Tábor bol zameraný na rozvoj komunikácie a spolupráce v tíme, kreativitu a rozvoj
tvorivého myslenia, divadelnú výchovu, improvizáciu a herectvo s maskou.
Výsledkom trojdňového snaženia bolo milé divadelné predstavenie vo vlastnoručne
vyrobených maskách, ktoré deti predviedli na kremnickom námestí v prítomnosti rodičov
a okoloidúcich divákov.
Za možnosť uskutočniť literárny tábor touto cestou ďakujeme Fondu na podporu umenia,
ktorý bol hlavným partnerom projektu.

Jana Gálisová
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Celé Slovensko číta deťom v kremnickej knižnici
Počas prvého júnového týždňa sa naša knižnica opäť zapojila do projektu Celé Slovensko číta
deťom. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora
emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nesie v znamení
hesla: „Poď, budem ti čítať!“ a celý program akcentuje myšlienku: „Čítajme deťom 20 minút
každý deň!“.
Občianske združenie Celé Slovensko číta deťom organizuje spolu s knižnicami čítania pre
zdravé aj choré deti po celom Slovensku od roku 2011 a patronát nad podujatím prevzal
prezident SR Andrej Kiska.
Tentoraz pozvanie prijali žiaci druhého ročníka oboch kremnických základných škôl a užili si
netradičné predpoludnie mimo školských lavíc. Druháčikovia si vypočuli tri rozprávky – jednu
klasickú, jednu modernú a nakoniec obrázkovú, v podaní zaujímavých hostí. Aj napriek
veľkému počtu (49 detí), žiaci vydržali sedieť a pozorne počúvať takmer hodinové čítanie.
Touto cestou za spoluprácu ďakujeme ZUŠ Kremnica, najmä pani učiteľke Antónii Ťahún
Mendelovej za hudobné spracovanie klasickej rozprávky O veternom kráľovi a Petrovi
Luptákovi - vlastne Sníčkovi Hugovi ☺ z rovnomennej knihy, ktorý deťom ozrejmil, kto nám
prináša sny. Akciu sme ukončili spoločným začarovaním fazuliek, z ktorých nám po zasadení
vyrastú rastliny siahajúce do neba, presne ako v rozprávke.
Deti si z podujatia okrem zázračnej fazule odniesli letáčik a záložku CSČD a veríme, že aj krásny
zážitok. Tešíme sa zas o rok...
Jana Gálisová

16

OSEMSMEROVKY

- Móricko, čo to tam gumuješ ? - Veď ... /dokončenie v tajničke/
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Idú dve omrvinky po ceste a jednu prejde auto a druhá sa jej pýta ...(tajnička)
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Vedeli ste o týchto zaujímavostiach?

Myš domová žije v tmavých skrýšach,
v pivnici alebo na povale. Najradšej má
chlieb a obilniny, no uspokojí sa i s menej
bežnou potravou, ako napríklad so
sviečkou či mydlom.

Slonovi sa zuby za život vymenia až štyri
krát. Človeku iba raz.

Lemury sú jediné zvieratá na svete, ktoré
majú 6 prstov na rukách. Z toho 2 palce.

Mužské košele majú gombíky na pravej
strane, ženské na ľavej.

Monitory stolných počítačov obsahujú iba
tri základné farby: modrú, červenú
a zelenú. Tieto sa miešajú, aby vytvorili
bohatú paletu farieb.
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Hádanky
Čo páli a nie je oheň?
(avaľhŕp)

Lúka plná žltých hlávok, strapatí ju jarný vánok. Keď si zopár vláskov chytí, urobí
z nich padáčiky.
(avapúp)

Som taká maličká kúzelná palička. Na papieri kúzla stváram. Presvedčte sa, že
netáram, keď ma drží ručička.
(akzurec)

Ježibaba na ňu sadla, namôjveru, skoro spadla. Môj ocko je na rade, pracuje s
ňou v záhrade. Čo je to?
(atapol)

Kto má uši a nepočuje?
(ceinrh)

Biela hlava, ostré rohy, lesklá srsť a rýchle nohy. Hopká, skáče na skaly, výšok sa
on nebojí.
(kízmak)

V teplom lete nad lúkami,lieta kvietok maľovaný. Veľmi ľahko spoznáte ho,
podľa krídla okatého.
(ľýtom)

Ryje, ryje, čierny pán, zasypaný zo troch strán. Kabát v teplom zamatu, v každej
ruke lopatu.
(oktrk)
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