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Držíte v rukách letné číslo knižka, ktoré sa nesie v duchu
prázdnin. Nájdete v ňom zaujímavosti zo života knižnice, ale
aj strany plné zábavy 😊
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Knižné novinky

Kaarla Riina, Sami Kaarla - Zvierací
agenti 1: Už letíme, zvieratká!
E-Milka je šikovné dievča, ktoré miluje
zvieratká minimálne tak ako techniku
a programovanie. Vždy rada pomáhala
susedom so zvieratkami, no keď sa na ňu
začali obracať ľudia zo širšieho okolia,
uvedomila si, že potrebuje asistenta.
Zostrojila si lietajúceho robota Ti-bota
a spolu ako Zvierací agenti začali pomáhať
aj voľne žijúcim zvieratám. Na streche
paneláka v starom vodojeme si založili
centrálu, kde majú dostatok miesta pre
všetkých zvieracích kamarátov aj počítač.

Guillaume Duprat – Zooptika : ako
vidia zvieratá
Vidia psy farby? Môžu mačky loviť v noci?
Ako si hmyz všimne kvety? Vidia býky
červenú farbu? Ktoré živočíchy vidia lepšie
ako my?
Vedci urobili tisíce pokusov, aby pochopili,
ako funguje zrak živočíchov. Robili
fotografie cez oči múch, maľovali farebné
vzory na včelie úle, šimpanzom ukazovali
tisíce obrázkov, mravcom bránili vidieť
slnko a netopiere nechali lietať v prázdnom
priestore s previazanými očami. Podarilo sa
im lepšie pochopiť, ako zvieratá vnímajú
okolité prostredie, no zrak živočíchov je pre
nás stále záhadou.
Knižka ponúka pohľad na tú istú krajinu
očami 20 rozličných zvierat..

9

Rosanne Parry - Vlk menom Tulák
Vlk Bystrík žije so svojou svorkou v horách,
až kým jedného dňa na ich územie
nevtrhnú rivalské vlky. Opustený
a vyhladovaný vlk musí urobiť rozhodnutie:
zostať a pokúsiť sa pretĺkať zúfalým
životom na hraniciach svojho starého
lovného teritória alebo hľadať nový domov.
Cesta, ktorú treba podniknúť, je pre
osamelého vlka dlhá a plná
nebezpečenstiev. Nájde odvahu prebíjať sa
životom celkom sám?

L. D. Lapinski - Tajné svety 1:
Cestovná agentúra
Zbaľte si veci, vyrážame za magickým
dobrodružstvom! Vitajte v cestovnej
agentúre Tajné svety, odkiaľ vás každý
kufor prepraví do iného sveta. Stačí
vkročiť dnu... Keď dvanásťročná Flick
Hudsonová dostane návrh, aby vstúpila do
Tajnosvetského spolku, je od radosti celá
bez seba. Rýchlo však zistí, že s
magickým multiverzom niečo nie je v
poriadku. Uprostred leta prichádzajú
snehové búrky, miznú celé ulice a jeden
kufor ju zavedie do sveta, ktorý zostal
celkom opustený. Flick čoskoro poruší
všemožné spoločenské pravidlá a posunie
hranice mágie, aby prišla na to, čo sa
vlastne deje. Dokáže však dať všetko do
poriadku, skôr než všetky svety – vrátane
jej vlastného – navždy zmiznú?
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Sally Rippin – Polly a Buster. 1.
Čarodejnica rebelka a citlivá
príšerka
Prvý diel novej fantasy série prináša úžasný
príbeh o tom, čo je v živote dôležité –
o priateľstve a nádeji.
Vo svete, v ktorom je neprípustné, aby sa
čarodejnice kamarátili s príšerami, sa Polly
a Busterovi darí udržať svoje priateľstvo
v tajnosti. Pravidelne sa stretávajú na
obrovskom starom strome opretom
o vysoký kamenný múr medzi pozemkami,
na ktorých stoja ich domy, ale keď na seba
náhodou natrafia na ulici, ani sa
nepozdravia. Až kým sa jedného dňa
všetko nezmení.

Holly Webb - Oli, osamelé
mačiatko
Ema sa celé letné prázdniny hrá so svojím
novým mačiatkom Oliverom. No potom sa
začne škola a dievčatko je málokedy doma.
Oli sa nudí, cíti sa osamelý, až sa napokon
vydá za dobrodružstvom a spozná nového
kamaráta. Ema si všimne, že Oliver často
niekam zmizne, a preto sa snaží tráviť
s ním viac času. Jedného dňa však Oli
vôbec nepríde domov. Vráti sa ešte
niekedy?
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Ondrej Sliacky - Najkrajšie slovenské
povesti
Ako každý národ i ten náš má svoj príbeh. Vlastne má
ich dva. Jeden uložený v dielach historikov, druhý
poskladaný v srdciach, fantázii a pamäti mnohých
generácií. Kým prvý rozpráva o faktoch a udalostiach,
ako sa odohrali v kraji medzi Tatrami a Dunajom, ten
druhý, povesťový, hovorí o túžbach, šťastí i nešťastí
ľudí, ktorí v tomto kraji od vekov žili. O nich je táto
kniha, do ktorej skutočný znalec vybral tie najkrajšie
z tisícov klenotov v duchovnej pokladnici národa.
Začítajte sa a dozviete sa, ako víla Dudinka vrátila život
rímskemu chlapcovi, ako obyčajný bratislavský rybár
potopil mohutnú franskú flotilu a záhadná Sabína
zachránila uhorského kráľa. Povesť vám prezradí,
prečo je lipa posvätným stromom Slovanov. Zaiste vám
rozbúcha srdce príbeh o Haničke, ktorá namiesto
staručkého tatíčka šla pod Komárno bojovať proti
Turkom. Dočítate sa, aký zázrak vykonal slávny doktor
Paracelsus v medenom meste na Hrone, a spoznáte
človeka, ktorý žije už tristo rokov. Veríme, že objavíte aj
tajomstvo krásy našich povestí. Nad všetko zlato sveta
si totiž ctia dobro, lásku a ľudskú šľachetnosť.

Georgia Amson-Bradshaw – Chceš byť
ako Viking?
Nenahraditeľná príručka pre všetkých, ktorých
zaujíma život Vikingov, a mierne varovanie pre
tých, ktorí sú dosť odvážni alebo strelení na to, aby
sa nimi stali.
Kate, Angusa a Eddieho očaria obrázky
smrtonosných sekier a nablýskaných mečov
vikinských bojovníkov, ktoré nájdu v knihách
z knižnice. Keď sa však vrátia v čase do roku 991,
postupne odhalia, čo všetko je potrebné na to, aby
sa z nich stali Vikingovia. Okrem toho, ako
podnikať nájazdy, ako sa vyhnúť stroskotaniu či
ako vystrašiť nepriateľa tak, aby sa vzdal ešte pred
začiatkom boja, sa dozvedia aj to, ako recitovať
neslušné básničky a dostať sa do Valhaly.
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Pasovanie prvákov

V knižnici sme mali milú návštevu – prváčikov z dvoch základných škôl.
Slávnostne sme ich pasovali za našich čitateľov 😊
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Návšteva Branislava Jobusa

Spisovateľ a hudobník Branislav Jobus nás 1. júna 2021 poctil svojou návštevou
Čítanie z kníh Jobusových bolo spestrené minikoncertom, ktorý si užili žiaci
4. ročníka ZŠ Angyalova, Kremnica
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EDUdrama

V spolupráci s EDUdrama sme si pre vás pripravili skvelé interaktívne podujatie.
Deti sa dokázali úplne vžiť do deja a vstúpiť s nami do príbehov. Vyskúšali si, aké
je to byť na chvíľu niekým iným, dramatizovali, hrali role, učili sa komunikovať,
(slovom, gestom, mimikou, pohybom), spolupracovať a prezentovať.
Príbeh, ktorý deti zažili, bol o veľrybe Gréte. Gréta je najslávnejšia veľrybia
speváčka v mori, no jedného dňa stratí hlas. V podmorskej ambulancii morské
zvieratká zistia, že choroby im spôsobujú odpadky, ktoré do mora nepatria.
Spoločne sme vyliečili morské tvory, vyčistili more od kopy odpadkov, naučili sa
separovať a užili si veľkolepý Grétin koncert. Bol to naozaj nezabudnuteľný
zážitok 😊
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OSEMSMEROVKY

Na akú otázku nemôžete nikdy odpovedať „áno“? ...(tajnička)
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Pani učiteľka ukáže na obrázku zebru. Pýta sa detí, aké je to zvieratko. Nikto nevie a preto
napovedá: - Z... Nikto nevie. - Ze... Stále sa nikto nehlási. - Zeb... Prihlási sa malý Móricko a
hovorí: ...(tajnička)
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Vedeli ste o týchto zaujímavostiach?

Naučiť sa havajskú abecedu by nemal byť problém.
Táto abeceda obsahuje iba dvanásť písmen a to: a, e,
i, o, u, h, k, l, m, n, p, w. Okrem toho každé slovo
v havajčine sa končí na samohlásku a.

Arašidy sú jednou z ingrediencií v dynamite.

Hodiny sa približne do roku 1660 vyrábali iba
s jednou ručičkou – hodinovou.

Čisto teoreticky, jednému kliešťovi by trvalo 470
rokov, kým by dokázal vycucať slona.

Kravy bučia rôznymi akcentmi (prízvukmi), podľa
regiónov, v ktorých žijú.
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Hádanky

Veľké skoky, chodí bosý, vo vaku si dieťa nosí. Čo je to?
(nakolk)

Bodkované šaty nosí, umýva sa v kvapke rosy.
Kvetinky má veľmi rada, preto na ne často sadá.
(akneil)

Vpredu, vzadu, všetko zočí, na chvoste má ďalšie oči.
(váp)

Po stromoch sa šplhá, skočí, hlava sa jej nezatočí.
(akčirevev)

Vo vode sú plavci zdatní a na súši neobratní. Čo je to?
(ykainčut)

Kde sa vzal – tam sa vzal, koberec, čo nik netkal.
Pri belasej rieke leží a je krásny, zelený a svieži.
(akúl)

Bodkovaný klobúk, pod klobúčkom nôžka, a tú nôžku nemôž obuť. Nože hádaj troška.
(akvártohcum)
Biely kvietok z chotára, jari bránu otvára.
Na byľôčke snežná vločka vo vázičke mamu počká.
(akneižens)
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