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Blíži sa nám najočakávanejšie obdobie v roku – Vianoce. Určite sa
už neviete dočkať snehu a zábavy spojeného s ním, prázdnin,
štedrovečerného stola ohýbajúceho sa pod najrôznejšími
dobrotami, a hlavne, darčekov. Zaslúžili ste si tento rok to, po čom
ste túžili, alebo sa pod stromčekom dočkáte iba vreca uhlia? To
zistíme až neskôr. Teraz sa poďme pozrieť, čo si pre vás pripravila
knižnica.
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Zimné omaľovánky

Zaujímavosti – vedeli ste že...
Keď dáte škrečkovi koleso na behanie, je schopný za jednu noc zabehnúť až 8 kilometrov.

Ženy žmurkajú dvakrát častejšie ako muži.

Existujú aj červené banány, ktoré majú sladkú, krémovú chuť podobnú malinám.

Kiwi obsahuje až dvakrát viac vitamínu C ako pomaranč.

Tráviace šťavy v bruchu krokodíla dokážu rozložiť aj oceľový klinec.

Futbalová lopta je zložená z 32 plôch, ktoré sú zošité 642 stehmi.

Kolibríky netrepocú krídlami ako normálne vtáky, ale pri lete ich otáčajú do tvaru čísla 8.

Ľudský vlas je prakticky nezničiteľný. Okrem ohňa ho nedokážu zlikvidovať extrémny mráz,
voda, kyseliny ani silné chemikálie.

Trojfarebné mačky sú väčšinou samičky.

Leonardo da Vinci vedel súčasne jednou rukou kresliť a druhou písať.

Delfíny vlastne nikdy klasicky nespia. Stále sa pohybujú a počas oddychu dokážu striedavo
vypínať polovicu mozgu.

Hádanky
Patrí ti to, ale tvoji priatelia to používajú viac ako ty. Čo je to?
(onem ejovt)

Nemá nohy, nemá ruky, no predsa dvere otvára. Čo je to?
(roteiv)
Chodí nad nami, hore nohami. Čo je to?
(ahcum)

Sedí babka guľatá, má sto sukieň zo zlata, keď ju raz vyzliecť skúsiš, rozplakať sa pritom
musíš.
(aľubic)

Okrídlenú tmavú myš cez deň lietať nevidíš. Čo je to?
(reipoten)

Je to vták, no nie je z lesa. Má hrebeň, no nečeše sa. Má krídla, no nevie lietať. Skoro ráno
začne spievať.
(túhok)

Pod stromami stojí hrad, veľký ako mrakodrap. Beží z neho po chodníkoch, mnoho malých
robotníkov.
(ecvarm)

Ide, ide panáčik, má on žltý zobáčik, kde vodička hučí, tam zobáčik strčí. Čo je to?
(naicob)

Nie je murár - muruje, nie je maliar – maľuje, nie je komár – predsa štípe, pod nohami
vŕzga, škrípe, zaháňa z ulice decká, naľaká ho iba piecka.
(zárm)

Knižné novinky
Sheila Norton - Oliver - Kocúr, ktorý zachránil
Vianoce
Kocúrik Oliver len výnimočne opúšťa svoj bezpečný
domov v hostinci Horáreň. No keď hostinec zničí
požiar, zostane bez strechy nad hlavou. Oliverov život
sa dramaticky zmení. Vo svojej blízkosti však nájde
veľa láskavých ľudí, ktorí sa oňho postarajú. Znovu sa
naučí dôverovať a svojím jedinečným spôsobom
ovplyvňuje celé okolie. Po zoznámení sa s chorou
Caroline, ktorej chýbajú kamaráti, si uvedomí, že ich
dedina potrebuje vianočný zázrak...

Svetlana Kurćubić Ružić – Zatúlaná
Máša
Kedysi dávno, v ďalekej rozľahlej krajine
zvanej Rusko, žilo milé malé dievčatko
Máša. V jeden pekný letný deň sa s
kamarátkami vybrala do lesa nazbierať
jahody a hríby. Netušila, že ju tam čaká
najväčšie dobrodružstvo, aké kedy zažila...

Abi Elphinston – Strážca tieňov
Moll Pecksniffová žije s priateľmi v tajnej jaskyni pri
mori. Skrývajú sa tam pred maskami tieňov. Jediné,
čo dokáže masky tieňov potlačiť a skrotiť ich temnú
mágiu, je amulet pravdy nachádzajúci sa ďalej na
pobreží. A tak musí Moll s najlepšími priateľmi
Alfiem a Sidom a s Gryffom, svojou vernou divou
mačkou, ktorá vždy kráča po jej boku, prejsť okolo
pašerákov, prekonať morské stvorenia a vylúštiť
tajné kódy, aby zachránila starú mágiu.
Zvládne Moll so svojimi priateľmi
najnebezpečnejšiu situáciu, v akej sa kedy ocitla, a
zastaví masky tieňov, skôr než bude neskoro?
Kniha je voľným pokračovaním románu Zlodej
snov.

Clive Gifford – Veľká kniha
porovnaní
Táto kniha je plná úžasných faktov a
prekvapivých porovnaní všetkého
možného, čo je malé aj veľké, pomalé aj
rýchle, ľahké aj ťažké a vysoké aj nízke.
Váš pohľad na svet sa navždy zmení!

Holly Webb – Kitty, utajené mačiatko
Sťahovanie do nového domu a nástup do inej
školy dali Lotke poriadne zabrať. Zrazu však v
jednej uličke objaví rodinku zatúlaných mačiatok
a už sa necíti taká osamelá. Obľúbi si najmä
jednu čiernobielu mačičku a nazve ju Kitty.
Mačiatko smúti, keď ho odlúčia od ostatných
súrodencov. Lotka jej vyrobí nový peliešok a
schová ho do skleníka. Mačiatko tam však
nemôže zostať navždy. Dokedy sa im podarí
udržať toto tajomstvo?

Zuzana Kuglerová - Vianočné rozprávky
povesti a balady
Najčarovnejšie obdobie roka prináša malým aj veľkým
čitateľom prvá dáma slovenských povestí a histórie
Zuzana Kuglerová. Dozviete sa, že spolu s tromi
kráľmi putoval do Betlehema ešte jeden pútnik, ktorý
cestou rozdal všetko, čo mal. A predsa sa narodené
Dieťa najviac potešilo jeho príchodu. Tí, čo milujú
príbeh o Snehovej kráľovnej, si môžu prečítať jeho
pokračovanie pod názvom Snehovláska. V knihe
nájdete rozprávku o Zázračnom sobovi, ktorému sa na
Štedrý deň sype spod kopýt zlatý prach....
Každá z rozprávok má v sebe kúsok autorkinho
imaginárneho sveta, v ktorom čaká na vás plno
prekvapení a kúziel.

Čo sa udialo v knižnici...
Slovenská ZOO Lymiáda

Knižnica Jána Kollára v Kremnici, občianske združenie Kremnické vrchy a Národná zoo
Bojnice zorganizovali a pripravili aj v tomto roku celonárodnú vedomostnú súťaž venovanú
svetu zvierat pod názvom Slovenská ZOO Lympiáda.
Slovensko tak malo možnosť už po druhýkrát spoznať najlepších mladých zoológov v
Krajine. Tak, ako v minulom roku, aj v tomto sa súťažilo v štyroch kategóriách: materské
školy, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a stredné školy.
Do 2. ročníka jedinečnej súťaže Slovenská ZOO Lympiáda sa v roku 2018 zapojilo 156 žiakov
z celého Slovenska. Väčšina prihlásených absolvovala povinné prednášky, cez ktoré lektori
Andrea Klasová, Simona Kubičková, Jaroslav Slašťan a Vladimír Slobodník pripravili
súťažiacich na 4 súťažné okruhy. Na prednáškach sa zúčastnení žiaci a študenti dozvedeli
nové a zaujímavé poznatky o vtáčej kriminalite, legislatíve, medzinárodnom dohovore CITES,
potravnej ekológii a hniezdiskách. Tiež si predstavili známe i menej známe pobytové znaky
zveri a naučili sa identifikovať vtáky a cicavce na základe rôznych častí a kostrových
pozostatkov. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o
zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Sme veľmi radi, že aj druhý ročník
súťaže sa stretol s vysokým záujmom žiakov a študentov. V stredu, 30. mája 2018 sa Národná
zoologická záhrada Bojnice zaplnila deťmi, ktoré majú rady svet zvierat a prírodu. Pre každú
kategóriu boli pripravené 4 stanoviská, ktoré boli rozdelené podľa tém: Umlčaný les,
Pobytové znaky zvierat, kosti a kostry zvierat, Medzinárodný dohovor CITES. Okrem
teoretických otázok boli pripravené aj praktické ukážky vtáčích vajec, hniezd či kostrových
pozostatkov. Súťažiaci ich mali správne určiť a zaradiť. Všetci súťažiaci preukázali veľké
odhodlanie a chuť vyhrať, predsa len hlavná cena bola lákavá – kolobežka pre najlepšieho
mladého zoológa. Po doobedňajšom zápolení Slovensko spoznalo víťazov v jednotlivých
kategóriách. Tento rok skončil veľmi zaujímavo, pretože tri zo štyroch kategórií vyhrali
súrodenci Markechovci – mladí nadšenci pre prírodu zo Zvolena. V kategórii stredné školy
vyhral Timotej Šnirc z Prestavĺk . Absolútnym víťazom, ktorý získal kolobežku sa stal Tomáš
Markech. Tomáš vyhral s absolútnym prehľadom, získal maximálny možný počet bodov
v súťaži.
Víťazom gratulujeme a veríme, že o rok sa znovu stretneme, aby sme spoznali ďalších
nadaných mladých zoológov.

Storytelling pre vnúčatá
V dňoch 9.7. – 13. 7. 2018 sa v našej knižnici uskutočnil denný literárny tábor pre deti od 614 rokov pod vedením odbornej lektorky Mgr. Moniky Necpálovej. Tábor bol zameraný na
rozvoj slovenčiny, písaného slova a verbálneho vyjadrovania formou rétoriky.
Prvý deň prišli deti nesmelo, pretože netušili, čo ich v knižnici čaká. Zoznámili sa s lektorkou
Monikou, ale aj navzájom. Neskôr zistili, že to asi bude celkom zábava a každý ďalší deň sa
tešili viac a viac.
V utorok absolvovali stretnutie aj so starými rodičmi, ktorí deťom porozprávali zážitky zo
svojho detstva, či mladosti, ale aj to, s akými hračkami sa kedysi hrávali.
V ďalších dňoch pracovali so starými fotografiami, novinami, spomienkami, ale aj knihami.
Starých rodičov zaplavovali zvedavými otázkami, aby sa dozvedeli všetko o ich minulosti.
Získané poznatky integrovali do originálne spracovaných životných okamihov rodín detí
v podobe krátkych literárno-dramatických scénok.
Snaženie detí vyvrcholilo verejným vystúpením v posledný deň literárneho tábora, kde
všetkým pozvaným hosťom umožnili nahliadnuť do minulosti.
Medzi sebou si deti vytvorili nové priateľstvá, zažili mnoho pekných zážitkov a zistili, že voľný
čas sa dá zmysluplne tráviť v knižnici a aj bez použitia moderných technológií.

Deti našli v meste tajnú správu
Knižnica Jána Kollára, v spolupráci s Kreatívnou spoločnosťou Valava, pripravila pri príležitosti 690.
výročia mesta Kremnica a Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2018 historicko-náučnú „escape hru“
s názvom „Tajná správa v centre mesta“.
Hra sa uskutočnila v utorok 11. 9. 2018 v dopoludňajších hodinách a zúčastnili sa jej žiaci kremnických
základných škôl.
Súťažiacich sme odštartovali z detského oddelenia knižnice, kde im bola poskytnutá mapa mesta a
špeciálna hráčska tabuľka. Úlohou hráčov bolo v priestoroch siedmich významných pamiatok v centre
mesta, na Štefánikovom námestí, nájsť úryvky zašifrovanej tajnej správy, odšifrovať ich a poskladať
tajnú správu. Hra im priniesla nové poznatky o zaujímavostiach daných pamiatok netradičným
spôsobom – žiaci hľadali šifry, odomykali zámky a trezor, hľadali kódy, heslá k zámkom a pod.
Tajná správa bola tentokrát zašifrovaná tzv. šifrou Sherlocka Holmesa. Po jej rozlúsknutí a poskladaní
sa hráči dostali nielen do cieľa, ale aj k zaslúženej odmene ukrytej v starom lodnom kufri. V tejto hre
zvíťazili všetci, lebo sa dostali do cieľa a ešte sa aj naučili niečo nové o našom zlatom meste. Domov
teda deti odchádzali so špeciálnym vyznamenaním „Úspešný ecaper“ a naším uznaním.

Zopár vtipov
- Kto je dobrý, dostane sa do neba, - hovorí farár žiakom na hodine náboženstva.
- A čo sa stane so zlými?
- Dostanú sa pred môjho otca, - pyšne zahlási malý Miško.
- A to už ako? - čuduje sa farár.
- Lebo môj otec je sudca.
Babička sa pýta vnukov, ako im to ide v škole.
- Ja som prvý v matematike.
- A ja zas prvý v chémii.
- A ja som prvý zo školy, keď zazvoní.
- Oco, dnes ma učiteľ veľmi pochválil!
- A za čo?
- Že píšem ako lekár s dvadsaťročnou praxou!
Janko po prvý raz vidí páva:
- Ocko, pozri, tá sliepka práve kvitne!
Príde Janko domov a mamička sa ho pýta:
- Janko, od čoho máš tu modrinu na čele?
- Od premýšľania.
- Ako to?
- Myslel som, že Karol ma tým kameňom netrafí.
- Mami, je pravda, že po smrti sa premeníme na prach?
- Áno, zlatko.
- Tak za našou skriňou muselo zomrieť veľa ľudí!
,,Myslíš, že som zlá mamička, Anka?"
,,Mami, volám sa Janka!"
Dnes sme sa rozprávali o cicavcoch.
- Mami, a ty vieš, že existuje aj hmyz cicavec?
- Ale nie, aký?
- Napríklad komár.
Revízor sa pýta malého chlapca:
- Koľko máš rokov?
- Päť.
- A kedy budeš mať šesť?
- Keď vystúpim z autobusu.

Spájačky

OSEMSMEROVKY

Pýta sa policajt svojho kolegu: Ďaleko je Čína? No...dosť prečo? Lebo
náčelník hovorí, že páchateľ ...(tajnička)

Viete čo sa stane ak blondínka zhltne muchu? ...(tajnička)
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