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Zimu máme v plnom prúde a my sme si pre vás pripravili ďalšie číslo Knižka. Dúfame, že vám
ním aspoň trochu spríjemníme dlhé zimné večery 😊
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Zimné omaľovánky
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Knižné novinky

Vandali – O smradľavej teniske
Po Havinkovom hovienku, Príbehoch z
prdiaceho pralesa a Ratlíkovi Karlíkovi
prichádzajú Vandali s knižkou O smradľavej
teniske. Vo veršoch rozpráva príbeh o malom
chlapcovi, ktorý sa vráti z ihriska a zrazu
zapácha celý byt. Dedko, babka, sestra rodičia
pátrajú po zdroji ohavného smradu. Volajú
hasičov, sledujú muchy, ňuchajú pazuchy i
ponožky. S rozlúštením záhady prichádza malá
Baška.

Július Belan – Kto si trúfne na Peťa?
Peťo patrí k tým, ktorí to nemajú práve na ružiach ustlané.
Decká v triede sa mu neustále posmievajú a robia mu zle.
Keďže nemá žiadnych kamarátov, v jeden deň, keď opäť
uteká pred rozzúrenými chalanmi, sa ukryje v parku.
A práve tam stretne svojich záchrancov a najlepších
kamarátov. Chodí ku nim vždy, keď má voľno. Spolu sa
hrajú, športujú a rozprávajú si vtipné príhody. Raz, keď sa
ide s nimi znova stretnúť, uvidí niečo strašné. Park je celý
hore nohami. Okupujú ho bagre, kamióny a robotníci
s pílami. Jeho priatelia sú v nebezpečenstve. A nie len
oni, ale aj celá planéta Zem! V tom okamihu sa stáva
Peťo jediný, ktorý môže všetko zmeniť. Nájde v sebe
dostatok odvahy a sily? Má vôbec na to?
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Henrik Hovland - Johannes Jensen má
pocit, že je iný
Johannesovi Jensenovi je jasné, že príliš
nezapadá. Že by to bolo jeho chvostom?
Alebo tým, že nosí mašľu? Žiaden z jeho
pokusov zaradiť sa do spoločnosti nie je
úspešný – až kým mu nečakaný sled udalostí
neukáže, že je s ním všetko v najlepšom
poriadku. Očarujúci príbeh ukazuje deťom aj
dospelým, že nie je hanba vytŕčať z davu.
Trebárs aj o jednu krokodíliu hlavu.

Iryna Zelyk – Ľúbim ťa
Ľúbim ťa je knižka o jedinečnej rodičovskej
láske, ktorá sa pomocou príbehu prihovára
nielen detským srdciam, ale aj dospelým.
Stranu po strane cez zaujímavý dej knižka
ubezpečuje dieťa, že je milované také, aké je.
Zároveň inšpiruje rodiča zamyslieť sa nad
tým, ako veľmi sa dieťa potrebuje cítiť
milované a poukazuje na situácie, kedy
správanie rodiča môže ovplyvniť detské
vnímanie
rodičovskej
lásky.
Slimáčik Félix je veselá bytosť so slobodnou
dušou, ktorá, ako každé dieťa, veľmi miluje
svojich rodičov. Pretože ich tak veľmi ľúbi,
v niektorých situáciách, keď pochybí, alebo
neposlúchne, rozmýšľa, či ho rodičia milujú aj
napriek jeho chybám. Dostáva sa do
vypätých situácií, pomocou ktorých spoznáva
svoje pocity a objavuje nové životné hodnoty.
Na konci príbehu Félix nachádza aj hranicu
medzi slobodou a zodpovednosťou, čo ho
naučí, že hoci sú všetky jeho pocity správne
a rodičia ho stále milujú, nie všetky druhy
správania sú prijateľné.
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Ján Uličiansky – Malá princezná
Krehký,
výnimočný,
zmysluplný,
nezabudnuteľný... Taký je príbeh o malej
princeznej, ktorá túži nájsť si na našej Zemi
svoje miesto, svoju adresu, svoju mamu. Na
neobyčajnej ceste hľadania stretáva starú
pani Učiteľku, pani Perfektnú, exotickú Dadu
z
Trinidadu,
energickú
Trojmamu,
depresívnu pani Sklamanú či ezoterickú
Veštkyňu. Ani jedna z nich však nie jej pravou
mamou. Podarí sa jej ju napokon nájsť?
Príbeh, na ktorý sa nedá len tak ľahko
zabudnúť, nás prinúti rozmýšľať o pravých
životných hodnotách, sile lásky, priateľstva a
ľudskej blízkosti.

Bram Stoker - Dracula
Keď Jonathan Haker cestuje za klientom
do Transylvánie, ani sa mu nesníva o tom,
aké hrôzy ho tam čakajú. Ako hosť a väzeň
zlovestného grófa Draculu sa Jonathan
ocitne v hroznom svete dávnej zloby a
neznesiteľného strachu. Jonathanova
manželka Mina sa v Anglicku sužuje kvôli
priateľke Lucy, ktorá záhadne ochorela a
každý deň, čoraz väčšmi chradne.
Zachránia Lucy jej priatelia pred
najstrašnejšími hrôzami alebo sú odsúdení
na podobný osud? Môže láska, odvaha a
dobrota poraziť zlovestný smäd upíra? Je
to boj na život a na smrť, kto prežije, kto
umrie a kto bude odsúdený na život ako
živá mŕtvola?
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Juraj Raýman – Náš brat Hlavička
Alica má desať rokov a staršieho brata, ktorý
sa volá Milan. Keď bola Alica malá, dala mu
vlastné meno – Hlavička, podľa ochrannej
prilby, s ktorou pre vlastnú bezpečnosť chodí aj
do postele. Kvôli bratovým záchvatom neboli
Hlavičkovci v paneláku na sídlisku veľmi
obľúbení. Preto keď sa rodina presťahuje do
osamelého domu na vidieku, rozhodne sa Alica
jeho existenciu pred deťmi z nového susedstva
zatajiť. Ale darí sa jej to len dovtedy, kým
situáciu neskomplikuje záhadné zmiznutie
oboch rodičov. Aby ich Alica našla, musí
prekonať rozpaky, priznať novým kamarátom
pravdu, požiadať ich o pomoc a zapojiť do
pátracej akcie aj svojho neobyčajného brata.

Sona Charaipotra a Dhonielle Clayton – Tiny
Pretty Things
Na prestížnom konzervatóriu v New Yorku sa
stretávajú tri mladučké baletky Gigi, Bette a June.
Každá si so sebou nesie svoj príbeh, každá má svoje
tajomstvo. Gigi prichádza do školy ako nováčik.
Pochádza z Kalifornie a tancuje, pretože ju to baví.
Keďže je však úspešnejšia ako ostatné dievčatá,
okamžite je všetkým tŕňom v oku. Bette by sa rada
vyrovnala svojej staršej sestre – primabaleríne.
Vnútorný tlak ju núti robiť veci, ktoré sú často za
hranou. Perfekcionistka June zas dostala od svojej
matky ultimátum – buď dostane hlavnú rolu, alebo zo
školy odíde. Budúce baletky sú na prvý pohľad jemné
a milé. No v prostredí, kde sa o jednu rolu na javisku
uchádzajú desiatky tanečníc, to neplatí. Konkurencia
je obrovská a každá z dievčin musí veľmi rýchlo
ukázať, že práve ona má všetky predpoklady na to,
aby sa stala primabalerínou. Práve ona je tá pravá.
Baletiek je veľa a primabalerína je len jedna. Niektoré
z nich sú pre to schopné spraviť hocičo. Spoločnosť
Netflix na motívy tejto série nakrútila seriál s názvom
Krasotinky.
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Kreatívna knižnica
Ako po iné roky, tak aj v tomto roku sme počas školských prázdnin pripravili pre našich návštevníkov
tvorivé dielne s názvom Kreatívna knižnica. Keďže nejaký čas bola knižnica zatvorená z dôvodu
pandémie, tešili sme sa veľkej účasti detí, ktoré prišli k nám a mali chuť vyrobiť si niečo pekné a zároveň
stráviť čas v našej knižnici. Potrápili sme si ručičky ale aj hlavičky a podarilo sa nám zrealizovať mnoho
kreatívnych nápadov. Tieto sme čerpali z našej bohatej knižnej ponuky, z internetu, ale najmä nás pri
výbere ovplyvnili témy Prečítaného leta. Snažili sme sa recyklovať vyradené veci a tak sme napr.
v týždni s témou o stromoch, využili staré puzzle a deti si z nich vyrobili strom. Zo starej vlny sme sa
naučili základy techniky macramé a uplietli sme prívesok panáčika. Zistili sme, že nepotrebná ponožka
sa môže premeniť na zajaca či chobotnicu. V jeden štvrtok prileteli do knižnice aj draci, ktorí chceli
vyslobodiť princezné. Inokedy sme sa ponorili do podmorského sveta a aspoň na chvíľu sme sa preniesli
myšlienkami k šíremu moru. Či už duch na štipci, alebo stojan na perá, deti boli pre každé tvorenie
veľmi zanietené. A keďže sa blížil september a začiatok školy, na poslednom stretnutí sme si spoločne
vyrobili rohové záložky do kníh, nielen do tých školských, ale aj do tých, ktoré na ne netrpezlivo čakajú
v našich policiach.
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Online aktivity
To, čo nám tento rok chýba v podujatiach, doháňame na internete v online aktivitách. Príďte sa pozrieť
na našu facebookovú stránku Knižnica Jána Kollára, kde na vás čaká kopec knižných noviniek,
zážitkových čítaní, pokusov ale aj súťaží a tvorenia. S nami sa nikdy nenudíte 😊

Skladačky...

hlavolamy

informácie o liečivých
bylinkách
čítanie rozprávok a veľa ďalších
aktivít. Tešíme sa na vás 😊
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E-knihy
Vedeli ste, že okrem klasických kníh si v našej knižnici môžete vypožičať aj e-knihy? To sú knihy, ktoré
si stiahnete napríklad do mobilu alebo tabletu, odkiaľ ich môžete kedykoľvek čítať. Postup na stiahnutie
kníh nájdete na našej webovej stránke www.kjkk.sk, kde vás okrem klasického návodu čaká aj
podrobný videonávod. Už vám nič nebráni v tom, aby ste sa ponorili do virtuálneho sveta e-kníh 😊

všetky informácie nájdete na našej stránke
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Výber pár zaujímavých e-kníh, ktoré u nás nájdete. No čaká na vás aj množstvo ďalších, stačí ich len
objaviť 😊

Thomas Taylor – Malamandra
Herbert Citrón, zamestnanec Oddelenia strát
a nálezov v Grandhoteli Nautilus, dobre vie, že
vrátiť stratené veci ich skutočným majiteľom nie
je jednoduché – zvlášť vtedy, ak stratenou vecou
nie je vec, ale dievča. Nikto netuší, kam sa pred
dvanástimi rokmi podeli rodičia Violety Mrenovej.
Violeta poprosí Herbyho o pomoc v pátraní.
Podarí sa im zistiť, že stopy vedú k bájnej morskej
oblude, malamandre.

Kerstin Gier – Drahokamy 1: Červená
ako rubín
Mať rodinu s kopou tajomstiev nie je pre
šestnásťročnú Gwendolyn vždy
jednoduché. Jedného dňa sa z ničoho nič
ocitne na dobre známej londýnskej ulici
– lenže na prahu minulého storočia!
Vtedy pochopí, že tým najväčším
rodinným tajomstvom je práve ona
sama. Zároveň si však musí uvedomiť, že
pri skákaní v čase by bolo lepšie sa
nezaľúbiť – lebo to veci ešte väčšmi
skomplikuje…

Anca Sturmová – Magický expres
Trinásťročná Flinn Nachtigallová sedáva noc čo noc na
opustenej železničnej stanici. Na mieste, kde pred
dvoma rokmi bez stopy zmizol jej nevlastný brat.
Zostala jej po ňom jediná spomienka – pohľadnica
s podivnými veršami a obrázkom starého vlaku, ktorý
však nik iný nevidí.
V jeden večer tu tento vlak ťahaný mohutným parným
rušňom zastaví. Flinn doň bez rozmyslu naskočí a ani
netuší, že ide o magickú internátnu školu a ona sa
práve strmhlav vrhla do najväčšieho dobrodružstva
svojho života...
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OSEMSMEROVKY

Kto sa smeje naposledy... (tajnička)
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Ako sa do chladničky volá... (tajnička)
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Vedeli ste o týchto zaujímavostiach?

Včela navštívi okolo 1500 kvetov
počas jedného dňa.

Albatros má najväčšie rozpätie krídel
na svete. Vzdialenosť medzi koncami
krídel je 3,5 metra, čo je viac než
výška, v ktorej je umiestnený
basketbalový kôš.

Obrovské lekno Viktória amazonská
je najväčšia vodná rastlina na svete.
Jej listy dorastajú do šírky dvoch
metrov a dokážu udržať aj dieťa.
Silné rebrá na rube listov pomáhajú
listom plávať.

Ak sa vám podarí zdriemnuť si aspoň 20
minút za deň, môžete si tým výrazne
zlepšiť náladu a rovnako zvýšiť i vašu
produktivitu. Avšak nielen to. Toto malé
každodenné zdriemnutie má i veľmi
dobrý vplyv na vaše srdce.

Keď dáte škrečkovi koleso na
behanie, dokáže zabehnúť až 8
kilometrov za jednu noc.
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Hádanky

Poznám jeden domček. V ňom päť bratov býva. Každý sa vo svojej izbičke ukrýva.
(acivakur)

Nosí krásne dlhé uši, na zimu si trávu suší. Behá v lese, brázdi polia, nôžky ho však
nezabolia. Kto je to?
(cajaz)

Čože je to za lekára, čo sa stromom prihovára? Na jedli či na dube zaklopká či zaďube: Ďubi
– ďubi – ďub! Keď červíkov povyberá, už je zdravý dub.
(ľetaď)

V lese, kde je tôňa, rastie, pekne vonia. Zvončekami stále cinká malá biela…
(aknilavnok)

V lese ju nájdete v červenej šatke, očká má privreté a líčka sladké.
(adohaj)

Na jar sa pestro oblieka, v lete sa na slnku vyhrieva, v zime pod bielou bundou spáva.
(mez)

Dva rady vojakov oproti sebe, sily si merajú na bielom chlebe.
(ybuz)

Hlavu dvíha po oblaky, čiernym prstom čmára, ako maják vedie vtáky, ľúbi kominára.
(nímok)

Čierne uško, čierne bruško, o stenu je prikutý, zato správy našim známym skôr zanesie ako
ty.
(nófelet)
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