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Danuša Dragulová Faktorová
z knihy

Tramtaríček
Jar
Slniečko sa zahľadelo do trávy,
Pošteklilo spiaci kvietok voňavý.
Deti k nemu obrátili svoju tvár.
Kývlo na nich, potom rieklo: - Je tu jar!

Moja naj –
Najkrajšia je moja mama na svete,
Oči ako obláčik,
Úsmev taký nemá nik.
Ako to, že vy to ešte neviete?

Najlepšia je moja mama zo všetkých.
Na dobrú noc číta mi,
Spraví koláč s mandľami,
ochraňuje ma od smutných vecí zlých.

Za to všetko, moja drahá mamička,
Chcem ti robiť len radosť
A nikdy, ver mi, starosť,
Usmievať sa a bozkať na líčka.

V tomto roku sa vám prihováram prvýkrát, no o to s väčšou radosťou. Za
oknom vonia jar a ovzdušie vyhrievajú teplé slnečné lúče. I keď sa zima bráni
zubami – nechtami, nemá šancu, jar je silnejšia. Keď tak pozorujem ľudí, mám
pocit, že oteplievaním a intenzívnejšími slnečnými lúčmi sa akoby viac tešili
z každého dňa. Či mi deti veríte, alebo nie, určite sa ľudia viac usmievajú. Skúste
to aj vy pozorovať a príďte mi povedať, čo ste zistili. Ak máte naopak pocit, že
to tak nie je, doplňte moje pozorovanie svojim úsmevom. Pýtate sa, že prečo by
ste sa mali usmievať? Ja vám to vysvetlím. Keď vyžarujete úsmev, aj iní ľudia sa
na vás začnú viac usmievať. Funguje to stopercentne hlavne pri pozdrave.
Vyskúšajte to na nejakej tete susede alebo ujovi susedovi, ktorý sa často mračí.
Keď sa pozdravíte s úsmevom na tvári a budete to často opakovať, aj tá mrzutá
suseda sa začne usmievať. Čo to vlastne úsmev je? Zamysleli ste sa niekedy už
nad tým? Je to výraz tváre, ktorým dávame najavo, že sme šťastní a chceme sa
so svojim šťastím podeliť. Je to vonkajší prejav našej vnútornej spokojnosti.
Myslím si, že človek, ktorý sa usmieva sa stáva príťažlivejším.

Kto sa usmieva, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i
teplo.
Láskaví ľudia môžu zmeniť svet. (A.Kner)

Smiať sa a usmievať to je brána, ktorou môže do človeka vojsť
veľa dobrého. (Morgenstern)

V tomto čísle Knižka vám deti priblížime to, čo sa udialo v našej knižnici
v ostatnom čase. Na fotografiách môžete nájsť nie len seba, ale aj svojich
kamarátov. Chcem vám dať do pozornosti, aby ste občas navštívili aj našu
knižničnú stránku www.kjkk.sk , kde môžete vidieť, čo má knižnica nové. V tomto
roku oslavujeme 90 rokov od založenia knižnice. Chceme to osláviť svojim
spôsobom a to tak, že budeme obdarovávať rôznymi darčekovými predmetmi, ako
dôkaz toho, že nám záleží predovšetkým na vás čitateľoch.

MŠ Dolná ul. – deti sa snažili prejsť cez pavučinu, tak ako včielka Maja.

ZŠ P. Križku – deti sa zoznámili s rozprávkou Ako išlo vajce na vandrovku.

Spojená škola internátna – Nebezpečný let

ZŠ P. Križku – Dokonalá Klára

Súkromné gymnázium v Kremnici – Stopy a znaky zveri

MŠ Dolná ul. – Stopy a znaky zvieratiek v zime

ZŠ P. Križku – Detektív v prírode

Súkromné gymnázium v Kremnici – Mokrade

Spojená škola internátna – Objavovanie polárnych oblastí

Spojená škola internátna – Bambuľkine dobrodružstvá

ZŠ P. Križku – Slovenské ľudové rozprávky

ZŠ pri ZZ Detská ozdravovňa Slniečko – Snehuliak s horúcim srdcom

MŠ Dolná – Stopy zvieratiek v zime

Spojená škola internátna – Slovenské ľudové rozprávky

ŠKD pri ZŠ Angyalova – Často si vymýšľam, že ma bolí škola...

ZŠ P. Križku – Film o Kremnici

MŠ Dolná – Ako dievčinka Julka jedla samé sladkosti

ZŠ P. Križku – Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev

Spojená škola internátna – Ako išlo vajce na vandrovku

MŠ Dolná - Mokrade

,

ZŠ P. Križku – Detektív v prírode

ZŠ P. Križku – Hľadám lepšiu mamu

MŠ Stará Kremnička – Ako psíček a mačička piekli tortu

MŠ Dolná, Langsfeldova ul. – Ja a moja rodina

ZŠ P. Križku – Ako išlo vajce na vandrovku

ZŠ P. Križku – Hra pre tvoje modré oči

ZŠ P. Križku – Voda v prírode

ZŠ Angyalova – Bambuľkine dobrodružstvá

Spojená škola internátna – Daniel Hevier a jeho tvorba

ZŠ pre deti SPi Viliama Gaňu – Knihovnícko - informatická výchova

ZŠ P. Križku – Po medvedích stopách

ZŠ P. Križku – Po vlčích stopách

ZŠ P. Križku – Mapa a glóbus

MŠ Dolná – Ako žije les

Spojená škola internátna – Po vlčích stopách

MŠ Dolná – Mokrade

ZŠ Angyalova – Múzeum záhad a tajomstiev

Špeciálna MŠ pre deti so SP – Barborka a jej veľké starosti

ZŠ Angyalova - Dierožrút

To tu ešte nebolo...

Pozvanie medzi deti prijali Ivan Popovič
a Ľubo Belák
práve posledný piatok v mesiaci marec. Nakoľko detí bolo cez 200, podujatie
sme zorganizovali v MsKS, za čo touto cestou ďakujeme mestu Kremnica a hlavne
Riškovi Rothovi, Svetlanke Šverhlovej a Tomášovi Cígerovi za ochotu a spoluprácu
a tiež ďakujeme Romanovi Vykysalému za moderovanie a aj nemoderovanie 
Podujatie sa nieslo v duchu humoru, pretože títo páni sú naozaj vtipní. Deti mali
možnosť hneď v úvode vidieť animáciu „Mať tak o koliesko viac“. Pán Popovič
nezaprel v sebe ilustrátora a počas programu vytvoril niekoľko ilustrácii, ktoré
sú v súčasnosti umiestnené v oddelení literatúry pre deti. Pán Belák spestril
program svojou hudbou a spevom. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavých informácii
o ich živote a o tom, čo momentálne robia. Veríme, že deti si odniesli z podujatia
mnoho zážitkov a nových informácii.

Noc s Andersenom 2015
Verte či neverte, v tomto roku sme absolvovali už ôsmu noc v knižnici v rámci
medzinárodného podujatia. V tomto roku prenocovalo medzi policami s knihami 32
detí. Schválne nepoužívam slovo „prespali“, pretože iba veľmi málo detí zažmúrilo
svoje oči. Mnohé opäť vydržali až do rána a s veľkým smútkom odchádzali ráno
domov. Prežili sme spolu mnoho nezabudnuteľných chvíľ pri rôznych zábavných
hrách. Absolvovali sme nočnú prechádzku s baterkami a čelovkami, pri ktorej
sme hľadali rôzne určené veci. Ani tento rok nechýbalo maľovanie na tričká,
písanie želaní a uväzovanie na rozprávkovník, nechýbal stoličkový tanec
a diskotéka. Preťahovanie sa s lanom patrilo medzi tie náročnejšie aktivity a tí
najsilnejší vyhrali. Náročné na kondičku bolo podávanie si balón nohami a v tejto
súťaži mohli vyhrať tiež iba tí najlepší. Deti si počas noci zvykli na rozdávanie
„hnusných“ cukríkov, ako ich samé nazvali a nikoho neprekvapilo, keď vyhral opäť
ďalší „hnusný“ cukrík. Zabavili sme sa s knihami, s tvorením a aj pozeraním
rozprávky. Ja verím, že aj v budúcom roku absolvujeme rovnako pekné chvíle pri
ďalšom ročníku Noci s Andersenom.

Lenka Gahérová : TriDé z 3.D

http://www.webjournal.sk/clanok/3977/lenka-gaherova-pisem-tak-aby-v-citatelovi-nieco-zostalo

Táto kniha, plná príbehov detí, ktoré vôbec nie
sú nezbedné, iba majú viac smoly, je nie len
pre deti, ale aj pre ich rodičov. Pretože
rodičia často zabúdajú, že aj oni boli deti
a stávalo sa, že občas prišli s červenou
poznámkou v žiackej knižke. S knihou zažijete
veľa zábavy a zistíte, že žiadne klamstvo
neostane bez následkov.

http://www.gorila.sk/product/396955

Knižtičky pre najmenšie detičky:
Lenka Procházková:
Na dvore: šablóny a nápady
pre šikovné ruky
Táto kniha obsahuje 12 šablón zvieratiek
z dvora, 22 výrobkov na potešenie a 264
možných kombinácií

http://www.gorila.sk/product/534323

Ellen D. Risco: Mickey
má narodeniny
Táto séria „začíname čítať“ je určená
najmenším deťom. Je napísaná jednoduchým,
pre deti ľahko zrozumiteľným jazykom.
http://www.egmont.cz/knihy/zaciname-citat-mickey-

Bill Scollon: Piráti z krajiny Nekrajiny: Kľúč
k útesu lebky

Táto kniha je jedna zo série
„začíname čítať“ napísaná pre deti
jednoducho a zrozumiteľne.
Obsahuje mnoho krásnych ilustrácií.

http://www.egmont.cz/knihy/zaciname-citat-jake-a-pirati-k-uc-k-utesu-lebky/

Knihy pre väčšie deti:
Marta Hlušíková:
Zázračné topánky a iné
rozprávky
Kniha obsahuje 18 rozprávok v slovenčine
a v angličtine.

http://hlusikova.sk/?page_id=3105

David Walliams: Babka gaunerka

Benova babka je medzinárodná zlodejka šperkov, ale
inak je starostlivá. Kniha je plná láskavého humoru.

http://www.artforum.sk/catalog/walliams-david:babkagaunerka/?mod=catalog&detail=60864

Ann Urbanová: Denník malej blondínky 2., Opäť v
škole

Tento denník je určený pre všetky superbaby,
ktoré musia často počúvať nemoderné názory svojich
mám. V knihe sa stretnete so zaujímavými skratkami,
ako napríklad SS = slušná slečinka alebo D = déčkari,
čiže dospeláci, tiež STI = super tajné informácie
a iné. Knihu vrelo odporúčame.

http://www.martinus.sk/?uItem=184351

Kate DiCamillo: Flora a Odyseus:
Dobrodružstvá lietajúceho veveričiaka
Veveričiakovi Odyseusovi hrozí strašná smrť.
Podarí sa Flore zachrániť ho?

http://www.slovart.sk/knihy-v-slovenskom-a-ceskom-jazyku/knihy-pre-deti-amladez/beletria-pre-deti-7-9-rokov/flora-a-odyseus.html?page_id=15126

Programovanie pre deti:

Deti majú možnosťou naučiť sa programovať pri
vytváraní skvelých hier. Kniha obsahuje návody
deviatich hier, ktoré si môžu deti samé
naprogramovať a potom si ich aj zahrať.

http://www.gorila.sk/product/498734

Erik Ondrejička
Narodený 1. 5. 1964 Bratislava

 Čo sa skrýva v ceruzke – o zvieratách a o
Zuzke (2009)

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/erik-ondrejicka

Helena Dvořáková
Narodená 4. 5. 1943 Bratislava
 Dievčence (1984)

http://www.litcentrum.sk/slovenskispisovatelia/helena-dvorakova#Pre deti a mládež

Pavol Stanislav
Narodený 6. 5. 1943 Nemčiňany
 Osem myšiek, osem statočných (1993)

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/pavolstanislav#Pre deti a mládež

Štefan Balák
Narodený 11. 5. 1944 Lokca
18. 1. 2014 Bratislava



Benyho prvé Vianoce (1992, leporelo)



Prázdninový kufor (1992, zbierka veršov)



Búvaj dieťa krásne (1993, leporelo)



Macík sedmispáčik (1993, leporelo)



Moja obľúbená kniha o psíčkovi (1993, leporelo)



Obyvatelia mora (1993, leporelo)



Tichá noc (1993, leporelo)



Jedlička (1994, leporelo)



Krásnoľudkovia-liliľudkovia (1994, leporelo)



Maco Laco (1994, leporelo)



Rodičia a deti (1994, leporelo)
 Rudko Strachopudko (1994, leporelo)
 Tri prasiatka (1994, leporelo)
 Ukáž mi svoj domček (1994, leporelo)



Deduško Diogenes (1995)



Dobrí priatelia (1995, leporelo)



Vietor Fíneus (1995)

Babička v Babylónii a vietor Fíneus (1997)
 Stonožka (2006)


http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/stefan-balak#Pre deti a mládež

Juraj Šebesta
Narodený 18. 5. 1964 Bratislava
 Venussha (Ťažký týždeň) (2011)
 Keď sa pes smeje (2008)

http://www.litcentrum.sk/slovenskispisovatelia/juraj-sebesta

Tomáš Janovic
Narodený 22. 5. 1937 Bratislava
 Malá samoobsluha (1963)
 O cestovaní nosa Dlhonosa z paneláku na
Island (1965)
 Zakopol som o kalamár (1973)
 Rozprávkové varechy (1975)
 Zvieratká na dvore (1975)
 Dín a Dán (1977)
 Drevený tato (1979)
 Drevený tato a jeho rozprávkové varechy (1982)
 Jeleňvízor (1982)
 My sme majstri nad majstrov (1983)
 Kto sa nehrá, z kola von (1986)
 Les (1987)

 Veselá knižka do prvej lavice (2001)
 (Ne)ukradni tri vajcia (1968, spoločné dielo: T. Janovic, M. Vanek)
 Snehuliaci (1985, spoločné dielo: T. Janovic, V. Bednár)
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/tomas-janovic

Marek Vadas
Narodený 28. 5. 1971 Košice
 Rozprávky z čiernej Afriky (2004)

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/marekvadas

Danuša Dragulová-Faktorová
Narodená 5. 6. 1965 Zvolen
 Maxík a kamaráti (2006)
 Veveričky z (luna)parku (2012)
 Z leta vanie cestovanie (2012)
 Na dni prázdnin (2013)
 Bum do pníka (2014)
 Tramtaríček (1996)
 Antilopa z Antarktídy (2000)
 Čáry-máry, zmizli čiary (2000)
 Haló, leto, haló, zima! (2000)
 Há? Danky? Hádanky! (2001Hravo-zdravo (2004, maľovanka s básničkami)
 Konečne-bezpečne (2004, maľovanka s básničkami)
 Rôzničky (2004)

 Kto spozná levíka, rád si s ním potyká (2002)
 Princezná z paneláka (2002)
 Príbehy z poštárskej kapsičky (2008)
 Príhody uja Hrmotku (2008)
 Mišo a Rišo z našej ulice (2011)
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/danusa-dragulova-faktorova

Hana Košková
Narodená 7. 6. 1942 Tuhár






Mara Medvedia (2007)
Príbehy z Ľudožrútskej ulice (2007)
Vitajte v Krkaháji (2009)
Poludnica z Čerepeša, Povesti a legendy z
Novohradu (2010)
Uľa-Fuľa krotí farby (2012)

Vieš, že...
žirafy bučia ako kravy?
muchy žijú od 6 do 20 dní?
slony trúbia, aby preukázali nehu?
ťava vypije naraz až 135 litrov vody a to za 6 minút?
sliepky majú dobrý zmysel pre rovnováhu a tak nespadnú
z bidla, keď spia?
líška zje všetko, vrátane odpadkov? Najradšej má sliepky.
človek žmurkne za minútu 24 krát?
komáre neštípu každého? Telesný pach niektorých ľudí im
nevonia.
keď trávime jedlo, potrebujeme na to viac energie a vtedy
môžeme pociťovať chlad?
v roku 1970 v USA padali krúpy, ktoré vážili až 750 gramov?
poznáme viac než 1000 druhov dinosaurov?
najmenší dinosaurus meral od 75 do 90 cm a vážil okolo 3 kg?

Podobné informácie nájdete v encyklopédiách v oddelení literatúry pre deti.

Wilkesová, Angela:
Môj prvý slovník slovensko – nemecký
Na vidieku

Auf dem Land

Zajac

der Hase

Sad

der Obstgarden

Dedina

das Dorf

Potok

der Bach

Vážka

die Libelle

Hora

der Berg

Jazero

der See

Lekná

die Seerosen

Rieka

der Fluss

Poľné kvety

Feldblumen

Stan

das Zelt

Líška

der Fuchs

Papradie

die Farn

Černice

die Brombeeren

Údolie

das Tal

Margarétky

die Margeriten

O s e m s m e r o v k a v a n g l i č t i n e

O s e m s m e r o v k a p r e t e b a

Zábava so slovnými druhmi

http://www.elefantino.sk/zabava-so-slovnymi-druhmi/

Dokonči ovečku a vymaľuj

„Pán doktor, priberám na určitých miestach.“
„Tak na tie miesta nechoďte !“

Leží mucha na stole a trepe nohami.
Letí okolo druhá a pýta sa : „Aerobik, aerobik ?“
„Biolit, biolit.“

„Pán hlavný, na ten rezeň čakám už hodinu !“
„Nebojte sa, máme otvorené až do rána.“

Hovorí suseda susede : „Stratil sa mi pes, mala by som dať inzerát do novín.“
A suseda na to : „A načo, aj tak nevie čítať.“

Pýta sa pani učiteľka „Deti, kto mi povie príklad na náhodu ?“
Janko odpovie: „Moja mama a otec sa sobášili náhodou v ten istý deň.“
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