


       

                                 

 Kenda, Milan: z knihy „Rok nakúka spod klobúka“

 Milé deťuše...

 Fotoalbum

 Danuša Dragulová Faktorová

 Noc s Andersenom 2014

 Prečítaj si...

 Knižné novinky

 Prehľad výročí spisovateľov

 V encyklopédiách  nájdeš všetko

 Jazykové okienko

 A tento poznáš?

 Detská tvorba



Milan Kenda

z knihy

Dobre sa v máji maj!

Prichádza studený máj.

V stodolách nastane raj.

                                                                     To nie je nijaká báj.  

                                                                     Zeleňou ožije kraj.

                                                                     Na výlet smelo sa daj.

                                                                     Povedať by bolo fér:                                                                            

                                                                     Dáždnik si so sebou ber!

     Májový škrekľúň

Prišiel máj, šumí háj,

stavajú chlapci máj.

Chcú potešiť dievky, 

Danky, Hanky, Evky...

               Zrazu však na ich máj

 priletel papagáj.

 Každý z chlapcov hnevom pení:

               Vták je hrešiť naučený!



V  tomto roku sa vám prihováram po prvýkrát. Minuloro

né pokusné „maľovacie“ jesenné 

íslo Knižka, ktoré  sme pre vás pripravili, sa osved

ilo, preto dnes dostávate do ruky jeho pokra

ovanie. Smelo sa môžete pustiť do maľovania všetkých 

zákutí a 

o sa vám žiada dotvoriť, to dotvorte farbi

kami.  

Mnohí z vás využívajú možnosť stráviť 



as v knižnici, 

i už 
ítaním kníh, 

asopisov, alebo len tak pobudnúť medzi knihami.  V 

ase školského vyu

ovania nás navštevujete kolektívne s celou triedou, aby ste 
získali nové informácie a poznatky pri rôznych 

zážitkových a interaktívnych 

ítaniach, ktoré zvy

ajne kon

ia tvorivými dielňami, aby ste si precvi

ili aj svoje zru

nosti. Pripravujeme ich na rôzne témy, s tým, aby ste 
poznali nepoznané, objavovali to 

o bolo pred vami doteraz skryté. Jedným slovom, aby ste si 
odniesli 



o najviac zaujímavých a nezabudnuteľných zážitkov.

Odpoveď na otázku, 

i chodíte radi do knižnice, nás vždy poteší, pretože sa 
stretávame len s priaznivou odpoveďou. To je pre nás to 

najvyššie ocenenie a neklamný dôkaz toho, že  naša práca 
prináša svoje ovocie. 

knihovní

ka Radka 

Kto z vás surfuje po našej internetovej stránke 
www.kjkk.sk vie, že tu nájde  mnoho užito

ných informácii o knižnici. V on-line katalógu si môžete 
pozrieť aké knihy v knižnici máme a 

i si ich môžete poži

ať hneď, alebo svoju zvedavosť uspokojíte až neskôr, 
keď sa kniha dostane naspäť na svoje miesto v regáli. 
V záložke „pripravujeme“ sa dozviete, aké podujatia sú 
pripravené na nasledujúce dva týždne. Pripomeniem aj to, 
že môžete vidieť knižné novinky, ktoré pribudli  do knižnice. 
Okrem toho si môžete dozvedieť  aj o aktuálnych  
podujatiach, ktoré pripravujeme pre vás v knižnici 
a pravidelne dopĺňame vo  fotogalérii aktuálnymi 
fotografiami.  Veď napokon, presved

te sa sami, 

http://www.kjkk.sk/


o všetko môžete na našej webovej stránke nájsť. Do 
Knižka sme umiestnili niektoré už spomínané fotografie ,tu 
sú...

Podujatia uskuto

nené v januári 



... vo februári...

...sporadicky nás 

navštevujú aj deti z detskej 

ozdravovne Slnie

ko...

  ... a tiež deti z MŠ na 

Langsfeldovej ulici ...



... na týchto fotografiách 

môžete vidieť, že 

spolupracujeme tiež so ŠÚV 

v Kremnici na rôznych 

workshopoch....

... deti pracujú na 

celoslovenskom 

projekte „Osmijanko“

... deti z ŠMŠ pre deti so SP...



... a deti zo ŠKD pri I. ZŠ na 

Angyalovej ul. 

Zvláštnu pozornosť venujeme podujatiu 

„Aj tak budem knihovníkom“.

Ide o cyklické podujatie, ktoré každoro

ne organizujeme pre žiakov 9. ro

níka základnej školy. Žiaci majú možnosť vyskúšať si na vlastnej 

koži prácu knihovníka a tiež nazrieť do „zákulisia“ knižnice. Zo 

skúseností vieme, že o toto 

podujatie je veľký záujem 

a máme kladné ohlasy od 

samotných aktérov. Veríme, 

že aj v budúcnosti budeme 

v ňom pokra



ovať, pretože podľa nášho názoru si aj touto cestou budujú vzťah 

ku knižnici a knihe mladí ľudia, u ktorých je veľká pravdepodobnosť, 

že dajú prednosť skôr iným lákadlám ako knihám. Tieto deti, resp. 

mladí používatelia, sa po takto strávenom 

ase v knižnici radi k nám vracajú. Prikladáme niekoľko 

fotografii:



nás potešila svojou návštevou, 

aby nám porozprávala o svojej 

literárnej tvorbe. Dozvedeli sme sa 

aj niekoľko zaujímavostí o 

vydavateľstve, v ktorom pani 

spisovateľka pracuje. 

Vysvetlila, ako vzniká 

asopis. Deti ju 

zasypávali 

zvedavými otázkami 

a musím povedať, že 

ju vôbec nešetrili. 

Bolo vidieť, že majú 

pre

ítané knihy, ktoré 

napísala a veľmi 

dobre sa v nich 

vyznali. Pani spisovateľka to ocenila a deťom za odmenu darovala 

asopisy. 



          

V  knižnici sa oplatí 
/ne/spať...

V poradí už siedmykrát sme s našimi spá



mi prežili noc v knižnici plnú zábavy. Zaregistrovaných bolo 40 detí, 

o pre nás predstavovalo doteraz najvä

ší po

et. Pravdupovediac, trochu sa prejavili aj obavy ako to zvládneme, 

ale všetci sme prežili v zdraví a deti sme ráno po podujatí odovzdali 

rodi

om v takom stave, v akom nám ich zverili. Teda presnejšie povedané, 

nie úplne v takom stave, nakoľko drvivá vä

šina detí „nezažmúrilo oka“, kým neprišli domov. Ako sme sa 

dozvedeli neskôr, deti prespali takmer celý víkend po podujatí. Nie je 

sa 

o 

udovať, veď po

as celej noci sme mali pripravený program, ktorého sa nocľažníci 

aktívne zú

astňovali. Prikladáme niekoľko fotografii. Viac si ich  môžete pozrieť 

na našej stránke, konkrétne www.kjkk.sk/fotoalbum .

http://www.kjkk.sk/fotoalbum




Gabriela Futová

Nejdem a basta!
Pamätáte si obdobie, keď ste prvýkrát šli do školy? Tentokrát prišiel 

rad aj na Evku, hlavnú hrdinku knihy. Jednoducho sa zaťala, že do 

školy nejde, i keď ju celá rodina a známi presvied

ali, že v škole je dobre. Svoju novú školskú tašku považovala za 

hnusnú a bola presved

ená, že v škole je nuda. Bolo to tak 

naozaj? Presved

  sa a pre

ítaj si knihu. 

         

autor obálky: Ďuro Balogh    

                           

kni  ž  o  



ky pre najmenších:    

Dyer, Wayne W. : Už žiadne výhovorky! Ako si slovami 
tvoríš svoj  život

Motivačná kniha pre deti, ktorá naučí dieťa odkiaľ sa berú výhovorky, prečo sa 
ľudia vyhovárajú a ako s výhovorkami skoncovať.

autorka obálky: Budnicková, Stacy 
Heller

Sliacky, Ondrej: Maľovaná písanka

Kniha je určená deťom, ktoré sa učia čítať prvé písmenká, dotvorená krásnymi 
ilustráciami. zaujímavá je tým, že je napísaná písanou abecedou.

autor obálky: Bílý Ivan 

Havelková, Silvia: Rozprávky z trávy

Táto kniha obsahuje 30 poučných rozprávok vhodných pre všetkých od 6 do 99 
rokov. Vtipné príbehy pobavia a poučia nielen deti, 
ale aj rodičov a starých rodičov. 



                                             autor obálky: Mertinko, Marek

knihy pre staršie deti:

Robertová – Michalková, Anna: Marianka 

Citlivý príbeh počernej Marianky, ktorú si osvojila teta Dana z veľkej 
Bratislavy a dvanásťročného Jurka, ktorý odrazu získal novú sesternicu. Ako 
Marianku prijmú Jurkovi kamaráti? Prečítajte si príbeh plný otáznikov. 

        autor obálky: Štrbík Igor

Dragulová – Faktorová Danuša: Mišo a Rišo z našej ulice

Táto komiksová kniha obsahuje mnoho krátkych 
príbehov zo života chlapcov Miša a Riša, ktorí 



neustále vymýšľajú niečo nové. Príbehy boli uverejňované sedem rokov 
v časopise Maxík. 

 

autor obálky: Dušan Nágel

Čo je komiks?

Postupné usporiadanie obrázkov, alebo podobných znakov, 
ktoré rozpráva nejaký príbeh alebo opisuje dej. Obrázky sú 

vä

šinou kreslené a doplnené textom, ktorý je umiestnený 
v tzv. bublinách alebo na okraji obrázka. Komiks sa dnes 
považuje za samostatný žáner alebo umenie. Ide o spojenie 

literatúry a výtvarného umenia.

Zdroj: Internet



  Helena Dvo  ř  áková  

nar.4. 5. 1943 Bratislava

literatúra pre deti a mládež: Diev

ence /1984/

Boris Filan

nar. 30. 6. 1949 Bratislava
 literatúra pre deti a mládež: Puki /1991/

Peter Glocko

             nar. 2. 6.1946 Muráň

literatúra pre deti a mládež: 
Rozprávky zo Zamaguria (1970)

Prší, prší dážď (1971, leporelo)

Ako kominárik svetom putoval (1974)

Vodníkove zlaté ka

ky (1975)

O klobúku, ktorý nechcel 

arovať (1980)

Devätoro remesiel a desiaty fígeľ (1986)

Ruža pre Jula Verna (1986)

Tomáš a lúpežní rytieri (1987)

Ja sa prázdnin nebojím (1988)

Slovenské rozprávky (1988)

Robinson a dedo Milionár (1990)

Kráľ psov a zázra

ná krajina (1992)



Lietajúci klobúk (1992)

Nebeská sláva (1993)

Ružová Ani

ka (1993)

Kominárik (1994)

Zlatovlasý rytier alebo Kráľovi

 Neviemni

, neznámy víťaz v boji (1997)

O múdrej Ani

ke, šalamúnskej hlavi

ke (2001)

Šťastenko a Čierny pán (2002)

Tri vety pre ospedalské siroty (2003)

a iné...

                                                                          

                                                                     

vieš,   že...  



 niektoré príbuzné druhy raj

 ín, ako ľuľkovec zlomocný, sú pre 

 loveka smrteľne jedovaté?

 každoro

 ne sa na Zemi skonzumuje asi 562 miliárd vajec?

 slony prespia  denne iba 4 hodiny, z toho dve hodiny 
postoja

 ky

 keď voda zamrzne na ľad, jej objem sa zvä

 ší o 9 percent?

 ryža patrí k hlavnej potravine sveta?

  v orchestri je najviac huslí zo všetkých hudobných 
nástrojov?

 medicinbal  je lopta, ktorá  váži od 2,5 do 7 kg?

 kopa slonieho trusu môže obsahovať až 7 000 
chrobákov?

 kravy majú 4 žalúdky?

 veľrybám a delfínom zakaždým zaspí iba polovica 
mozgu, aby sa neutopili?

 farebné škvrny v syroch, napríklad v Nive je 
mikroskopická huba – pleseň



Wilkesová, Angela: 

Môj prvý slovník slovensko – nemecký

V  ZOO  Im ZOO

krokodíl das Krokodil

páv der Pfau

leopard der Leopard

gazela die Gazelle  

medveď der Bär

polárny medveď der Eisbär

žralok  der Hai

tiger der Tiger

šimpanz der Schimpanse

žirafa die Giraffe

delfín der Delphin

vymaľuj si 



slon der Elefant

had die Schlange

zebra das Zebra

tu

niak der Pinguin

jašterica die Eidechse

panda der Pandabär

ťava das Kamel         

       





                                         Dostane sa veveri



                                         Dostane sa veveri





i

ka?“

„ Hav, hav.“

„Vidíte, klame!“



Detská tvorba

Do tejto rubriky môžete prispievať vy deti, svojimi výtvarnými alebo 

literárnymi prácami.





   

   

Johanka Timková

9 rokov



Janka Zelinová

7 rokov
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