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Pranostiky okolo Vianoc
z knihy Vianočná knižka

Aké je počasie na Barboru,
také býva až do Vianoc.

Keď je na Štedrý večer hmla,
bude plané počasie.

Od Lucie do Vianoc
každá noc má svoju moc.

Keď je hus na Vianoce na blate,
na Jozefa bude na ľade.

Vymaľuj si zimu
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Milé detičky,
Zima je tu. Prináša so sebou nielen treskúci mráz,
ale aj radosť z najkrajších sviatkov v roku - Vianoc, kopu
snehu a s ním spojené aj zimné radovánky, ktoré vám prináša
aj naša knižnica. Môžete si v nej zapožičať výstroj, aby ste
sa mohli do sýtosti vyblázniť na námestí.
V uplynulých mesiacoch sme pre vás organizovali rôzne
besedy, vzdelávacie podujatia, tvorivé dielne a rôzne iné
akcie a fotografie z týchto podujatí si môžete pozrieť
na našej stránke www.kjkk.sk
A možno sa tam aj niekde uvidíte .
Všetkým vám chcem zaželať krásne prázdniny, aby ste
si pod stromčekom našli vytúžené darčeky a prežili ich
v pokoji a pohodlí domova v kruhu svojich najbližších. Nech
sa vám v roku 2018 darí tak dobre a ešte lepšie ako v tom
predchádzajúcom. Dovidenia opäť v knižnici.

Prečítaj si...
Charles Diskens
Vianočná koleda (1843)
O knihe: Pán Scrooge je známy ako lakomec a jeho chamtivosť nepozná hraníc. Dokonca
ani na Vianoce sa jeho tvrdé srdce neobmäkčí, len podráždene a s kyslým výrazom na
tvári sleduje predvianočný zhon. Nečakaná a tajuplná návšteva, ktorá ho vyľaká, však
mnohé zmení. Navštívi ho Marley, jeho dávny obchodný partner, čo by však nebolo nič
neobvyklé, keby Marley nebol dávno mŕtvy. A nebude to len duch Marleyho, ale pána
Scroogea prídu osobne pozrieť aj ďalšie prízraky. Štedrý deň sa neúprosne blíži a s ním
možnosť vykúpenia. Prehodnotí Scrooge svoj doterajší život, alebo sa bude naďalej
utápať v pocitoch odporu a nenávisti?
Vianočná koleda má niekoľko rovín. Okrem toho, že je kritickým pohľadom na život
najchudobnejších v Británii v prvej polovici 19, storočia, je aj hlbokým ľudským
vyjadrením Dickensovho názoru na to, čo je v živote naozaj podstatné, pričom
mnohokrát nezáleží na bohatstve, alebo jeho množstve, keď je človek sám. Zároveň je
tajomná a pokračuje v tradícii v Británii obľúbených duchárskych a strašidelných
historiek.

https://www.pantarhei.sk/knihy/pre-deti-a-mladez/pre-deti-a-mladez-ostatne/vianocnakoleda.html

Zaujímavosti z knižnice ...
Horor v knižnici
Jan Opatřil sa narodil 17. 3. 1987. Čítanie a písanie ho bavilo od detstva a nikoho
teda neprekvapilo, že túžil stať sa spisovateľom. Jeho sen sa nakoniec stal
skutočnosťou. Dnes robí to, čo ho baví a napĺňa. Dodnes vydal 7 kníh: „Na
rybách“, „Kapřík Metlík nový domov“, „Hororové povídky“, „Kapřík Metlík v řece“,
„Děsuplné povídky“, „Kapřík Metlík v sportovním rybníku“, „Kapřík Metlík útěk“.
Okrem písania „Honza“ číta v knižniciach, základných školách a v kaviarňach.
V budúcnosti túži vlastniť dom v Škótsku s výhľadom na more a žiť pokojný
a vyrovnaný život s niekým, koho by mohol mať rád. Hovorí, že je nesmierne
vďačný svojim čitateľom, lebo oni mu dávajú zmysel toho, čo robí.

Jan Opatřil navštívil našu knižnicu 4. decembra 2017. Mal 2 podujatia – autorské
čítania svojich Desuplných poviedok. Čítanie prebiehalo v strašidelnej atmosfére,
za úplnej tmy, len pri svite sviečky. Bolo štýlové, podfarbené hrôzostrašnou
hudbou. Po ňom nasledovala diskusia so zúčastnenými deťmi. Podujatia sa
zúčastnili žiaci 8. a 9.ročníka ZŠ Pavla Križku.
Jaroslav Slašťan

Knihy Jana Opatřila

info: www.janopatril.cz

Jan Opatřil
kniha pre staršie deti

HRŮZOSTRAŠNÉ POVÍDKY
Čoho sa bojíte? Duchov, vlkolakov, tmy? Hadov, pavúkov, smrti? Paleta ľudského
strachu je široká.. Hrůzostrašné povídky sa snažia vykopať z ľudských duší
rakvu s pohrebnými ostatkami tých najvnútornejších obáv. Exhumovať ich,
priviesť k životu a naservírovať vám ich na krvavom tanieri. Aby ste sa v noci báli
ísť

na záchod. Aby ste sa radšej pocikali od strachu...

„Strach...
Láka nás i odpudzuje.
Vyhľadávame ho, vyhýbame sa mu.
Paralyzuje nás, ženie dopredu...“
Autor

kniha pre mladšie deti

KAPŘÍK METLÍK nový domov
Kniha opisuje život malého kapříka Metlíka potom, čo ho rybári privezú do veľkej
priehrady. Metlík sa v priehrade stretne s rybárskymi nástrahami, úhormi,
šťukami a s mnohými ďalšími rybami. Kniha je plná lásky a priateľstva
pre všetkých, ktorí milujú podvodný svet rýb.

Knihy si môžete požičať na našom detskom oddelení alebo zakúpiť na stránke:
eshop.janopatril.cz

Hádali sme hádanky...
a nie hocijaké. Keďže sme v knižnici, tak sa dá ľahko predpokladať, že to boli
knižné hádanky. Náš hosť, Tibor Hujdič prebudil v deťoch predvídavosť. Deti
rozdelené do skupín odpovedali na pripravené otázky, pričom museli použiť svoju
intuíciu. Verte, že o množstvo zábavy bolo postarané. Deti spoznali mnoho kníh,
o ktorých sa presvedčili, že sú veľmi zaujímavé. Pán Hujdič vysvetlil tiež
spôsoby, akým vznikajú obálky kníh, a že nie vždy vie autor obálky, o čom sa píše
v samotnej knihe. Nie vždy totiž platí, že obálka prezrádza obsah knihy. Pri

čítaní úryvkov z vybranej literatúry sa natoľko vedel vžiť do textu, že deti
nadobudli pocit, že sú súčasťou príbehu. Vedel napodobniť viac postáv z rôznych
príbehov. Cieľom tohto stretnutia bolo zaujať žiakov a inšpirovať ich k čítaniu,
čo verím, že sa podarilo.
Radoslava Fillová

Knižné novinky
Pre najmenšie detičky:
Kamil Peteraj: Šľahačková princezná
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková
princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači
z celého sveta. Prvý bol z krajiny rýb a rakov,
druhý vlastnil papagája...

http://www.martinus.sk/?uItem=291253

Lenka Siváková: Rozprávky pre zvedavé deti 2
Veselá a zároveň poučná knižka pre deti v ktorej nájdete 31 veršovaných
príbehov doplnených ilustráciami s novými témami.

http://www.martinus.sk/?uItem=279205

Branislava Hronská: Sníček
Sníček Hugo deťom splní, čokoľvek si vysnívajú! Vždy v noci im prináša pekné
sny, ale cez deň sa nudí. Sám je ešte neposedné dieťa a chce sa zabávať. A tak si
zmyslí, že súrodencov Luciu a Damiána navštívi,
aj keď nespia...

http://www.martinus.sk/?uItem=291254

Hana Košková: Repujúci grep
Veselým príbehom zeleniny a ovocia, ktoré ušli od pestovateľa a ktorý používal
umelé hnojivá, nedoprial rastlinám vzduch a tiesnil ich v skleníku. Po ceste
zažívajú rôzne príhody, napríklad sa zúčastnia súťaže, na ktorej grep repuje,
od čoho autorka odvodila názov. Napokon rastliny zakotvia v záhrade dobrého
záhradníka, ktorý sa venuje ekologickému poľnohospodárstvu a navyše rastlinám
dopraje aj čerstvý vzduch.

http://www.martinus.sk/?uItem=268990#des
cription

Anton Habovštiak: Tri víly na salaši
V rozprávkach vystupujú klasickí rozprávkoví hrdinovia, ktorých však Habovštiak
postavil do mäkšieho, takpovediac ľudského svetla. Jeho hrdinovia sú odvážni
junáci, ale aj figliari, ale aj klamári, podvodníci, ale aj krásne
víly i princezné.

http://www.martinus.sk/?uItem=265635

Ľubomír Feldek: Veľká kniha európskych rozprávok
Autor sa pri ich písaní nechal inšpirovať nielen folklórnymi podnetmi rôznych
európskych národov, ale aj najväčšími európskymi literárnymi géniami, ktorých
tvorbu prebásňoval. Kniha ponúka čitateľovi nielen 26 rozprávok, ale aj krátke
medailóny o každom autorovi doplnené kresbami portrétov spisovateľov.

http://www.martinus.sk/?uItem=275697

Alica Náhliková: Básničky do prváckej
kapsičky
Do tretice všetko dobré! Nové topánočky, pekná taška na chrbte, prvý deň v
škole, veselí spolužiaci, neposlušné písmenká.

http://www.martinus.sk/?uItem=279674

Pre väčšie deti:
Čarodejník z krajiny OZ
Táto kniha, adaptácia pôvodného textu L. Franka Bauma, je obohatená
jedinečnými ilustráciami mimoriadne citlivej umelkyne Manuely Adreani, ktorá
dokázala svojimi ilustráciami stvárniť imaginárne kráľovstvo Veľkého
a Strašlivého Čarodejníka z Krajiny Oz a vypovedať kúzlo príbehu, ktorý sa stal
nadčasovou klasikou.

http://www.martinus.sk/?uItem=293619

Jaroslava Kuchtová: Keby som mal brata
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali
so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej,
a tak začína chodiť do novej školy. Do nenávidenej školy! Tá sa preňho stala
hotovou čiernou morou. Každé ráno tam naňho
striehnu dvaja chalani, ktorí sa rozhodli spraviť mu
zo života peklo.
http://www.martinus.sk/?uItem=295766

Natalja Ščerba: Čarodejovia 2: Srdce času
Dva svety, Ostala a Eflara, sa nezadržateľne blížia k sebe. Časovú priepasť
medzi nimi môže zväčšiť iba legendárny Šarlátový kvietok a spoločne vyslovené
prianie všetkých kľučiarov. Vydávajú sa preto na
miesto, kde kvetina rastie, a čakajú, až rozkvitne.
.
http://www.martinus.sk/?uItem=262265

Pavol Weiss: Tajomný mlyn v Karpatoch
Rune pochádza z Nórska. Má päť rokov a nepáči sa mu, že sa musí s rodičmi
presťahovať do Ameriky, kde jeho otec dostal prácu. Po príchode sa však
zoznámi s rovesníčkou Poppy a jeho život je hneď ružovejší. Rodí sa medzi nimi
hlboká náklonnosť, každú voľnú chvíľu trávia spolu, je z nich nerozlučná dvojica.

http://www.martinus.sk/?uItem=259103

Prehľad výročí spisovateľov
pre deti
Roman Brat
9. 12. 1957 Bratislava


Tvrdohlavý baran



Pochabý škriatok



Čuvi v pralese



O malom obrovi



Môj anjel sa vie biť



Zmätené dvojičky zo slepej uličky



Mordovisko. Bláznivé príbehy zo školy a
okolia



Aj kone sa hrajú



Chlapci padli z višne, dievčatá z jahody



Škola za rohom alebo nezbedy školáka Šuška



Druhé podanie



Ako naštvať Rimana



Ako šlohnúť Rimanovi Dunaj



Zlo nemá na kúzlo

Dagmar Mária Anoca
28. 12. 1951 Nadlac (Rumunsko)


Knižka pre prvákov



Kde bolo, tam bolo...

Marianna Grznárová
1. 12. 1941 Rudno nad Hronom


Hašterica



Maťko a Kubko



Bosá jabloň



O netopierovi, ktorý nechcel spávať



Dvaja na ceste

Mariana Komorová
15. 12. 1950 Bzince pod Javorinou


Najväčšie želanie



Ty si moja pevná loď



Milión krokov do bezpečia



Medzi nami Indiánmi



Jej veličenstvo dospelosť



Tajomstvo mušle

Štefan Moravčík
22. 12. 1943 Jakubov


Zlatý poklad pod Babou



Raketa so zlatým chvostom



Abeceda šantí



Kvadakum-hadakum alebo Knižka za všetky drobné



Adam v škole nesedel



V Kiripolci svine kujú...



Zlomjazýček



Zuza v ZOO



Prvý bozk



Drevené želiezko alebo Knižka jedna radosť



Kráľ abecedár ponúka písmenká z klobúka



Tajná kniha Záhorákov



Modré z neba



Kráľ slova



Prvák, prvák, vystrč rožky



Záhorácke povesti



Oženil sa Haťa-Paťa



Veselé potulky po Slovensku



Chcete vidieť zlatú Bratislavu?



Náš pes má kuraciu hlavu



Veselé potulky po svete



Povesti o slovenských hradoch



Vyhoďme si z kopýtka



Ako klobúk stratil hlavu



Záhorácke rozprávky



Záhorácke rozprávky alebo Proč majú prasce ocase na vrcúlky



Prvák, prvák vystrč rožky!

Každá kniha sa počíta
Knižnica Jána Kollára, Kremnica
v marci organizovala 10. ročník medzinárodného podujatia
Noc s Andersenom.
Medzi deťmi je toto podujatie veľmi obľúbené, pretože až do samého rána
robíme rôzne súťaže, hry, aktivity a komu sa nechce spať, ten nemusí.
V tomto roku sme uprednostnili deti, ktoré majú prečítaných čo najviac kníh
z našej knižnice. Týmto dávame všetkým do pozornosti, že v budúcom roku
budeme v tom pokračovať a znovu uprednostníme deti, ktoré budú čítať čo
najviac. Tak šup - šup deti do čítania. Každá kniha sa počíta.
Radoslava Fillová

V encyklopédiách nájdeš všetko
Vieš, že...
 zvuk spôsobujú vibrácie, ktoré sa môžu šíriť vzduchom,
pevnými látkami a kvapalinami, ale nie vzduchoprázdnom?
 najdlhšia rieka je Amazonka? Meria 7025 km.
 najširší vodopád je Khône na rieke Mekong v Laose? Jeho šírka
je 10,8 km.
 nie všetky vtáky vedia lietať? Ale tie, ktoré to nevedia, sú
zvyčajne skvelými plavcami alebo bežcami.
 žirafy majú naraz len jedno mláďa?
 najdlhšie sa stará o svoje mláďa slon? Je to až desať rokov.
 existuje viac ako 300 rôznych druhov žralokov?
 veľryby sú najväčšie živočíchy na svete?
 motýle žijú niekoľko týždňov? Patria k najpestrejším hmyzom.
 delfín je jedno z najinteligentnejších zvierat?
 Oceánia je najmenší kontinent?
 skupina stoviek miliónov hviezd, ktoré drží pokope príťažlivosť
sa nazýva galaxia?
 Urán a Neptún sú štyrikrát väčšie ako Zem?
 Mesiac je jedinou časťou slnečnej sústavy, kam sa podarilo
ľuďom dostať?
 za Plutom je pás ľadových balvanov, ktorý sa volá Kuiperov pás?
 asi pred 500 rokmi vládla v Číne cisárska rodina menom Ming?
Cisári z tohto rodu urobili svojím hlavným mestom Peking.
 egyptské písmo – hieroglyfy majú viac ako 700 symbolov?
 anglický kráľ Henrich VIII. sa oženil celkom šesťkrát? Mal iba
tri deti. Jeho dcéra bola aj Alžbeta I., ktorá sa nikdy nevydala.

Tvojou úlohou je uhádnuť o koho ide, podľa jednotlivých otázok
a odpovedí. Určite na to prídeš. Správnu odpoveď si príď overiť
do knižnice.

Hádaj kto som?
1. Koľko máš rokov?

14

2. Aké bolo tvoje polročné vysvedčenie?

tri štvorky

3. Akú skupinu alebo speváka obľubuješ?

Kali

4. Si dievča alebo chlapec?

dievča

5. Čo robíš najradšej vo svojom voľnom čase?

vonku s kamarátmi

6. Aké zvieratá máš rada?

psa

7. Aký predmet máš najradšej?

biológiu

8. Ktorý predmet nemáš rada?

chémiu

9. Tvoje obľúbené jedlo?

vyprážaný syr
s hranolkami

10. Navštevuješ nejaké krúžky?

nie

11. Tvoj obľúbený film?

Twilight sága

12. Si na facebooku?

áno

13. Rada sa fotíš?

áno

14. Akej farby máš oči?

modrozelené

15. Aká máš vlasy?

hnedé

16. Do ktorej školy chodíš?

do novej

17. Máš súrodenca?

áno, dve staršie

sestry
a staršieho brata
18. Si priamo z Kremnice?

nie

19. Aká je tvoja typická vlastnosť?

netuším

20. Rada čítaš?

nie

Už vieš o koho ide? Ak áno napíš si to a príď si overiť
správnu odpoveď do knižnice. Čaká na teba sladká odmena.

Som _________________________   

Jazykové okienko
Oblečenie
Sukňa

der Rock

Kabát

der Mantel

Nohavice die Hose
Blúza

die Bluse

Košeľa

das Hemd

Šaty

das Kleid

Veci
Lavica

die Bank

Dáždnik

der Regenschirm

Lietadlo

das Flugzeug

Lampa

die Lampe

Skriňa

der Schrank

Posteľ

das Bett

Okno

das Fenster

Obrázok

das Bild

Strecha

das Dach

Kladivo

der Hammer

Osemsmerovka pre teba 

A tento poznáš?
Otec a dcérka si píšu:
"Oci, na narodeninovú oslavu chcem Sajfu."
"Ale prosím ťa, vieš aký je drahý?"
"Silvia."
"Čo Silvia?"
"Meno tvojej milenky."
"Chceš, aby ti Sajfa aj zaspieval?"

„Ďurko, papaj ten špenát, budeš krásny a silný!“
„Mamička a ty si prečo nepapala špenát?“

Jožko si lepí obrázok svojho otca do zošita a otec sa ho pýta:
„Prečo si lepíš môj obrázok do zošita?“
„Lebo pani učiteľka chcela vedieť, ktorý blbec ma učí.“

Príde malý Jurko domov a vyhlási:
„Ja sa nikdy neožením.“
„A prečo?“
„Lebo by sme mali deti a tie by mi brali hračky.“

Pýta sa Janko maminky:
"Mami, a čo robí bocian, keď zariadi bábätko?"
"Čo by, otočí sa na bok a chrápe!"

Mamička na pieskovisku hovorí synčekovi:
„Nebi toho chlapčeka lopatkou po hlave! Spotíš sa a prechladneš."

Zdroj: internet

Zimná básnička
Už k nám prišla zima
Už k nám prišla zima, zima, zimička,
celý svet je ako veľká chladnička.
Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad.
Keď k nám príde zima, každý z nás je rád.
Keď sa biely sniežik sypať začína,
celý svet je ako veľká zmrzlina.
Slnko si ju líže zo stromov a striech...
To je ale krása, keď sa sype sneh!

Zdroj: internet
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