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Alica Náhliková: Básničky z peračníka
Telocvik

Na hodine telocviku obdivujem Veroniku.
Šikovná je mimoriadne, každučký šport hravo zvládne.
Žihadielko vrtké, malé, boduje aj pri futbale.
Keď do brány vpáli gól, chlapci blednú závisťou.
Dnes cvičíme šplhanie. Trápne visím na lane,
Hompáľam sa sem a tam, zbytočne sa namáham.
Vtom učiteľ zvolá kruto: „Veronika, ukáž mu to!“
Od hanby mi horia uši, šplh ma baba učiť musí!?
„Dávaj pozor na techniku,“ radí hviezda telocviku.
„Urob slučku nohami, rukami sa vytiahni.
Pozeraj sa, takto, aha.“ Po lane sa zľahka ťahá.
Vyškiera sa pod stropom: „Nič zložité nie je v tom.“
Vyskúšal som – nechápem, odrazu sa šplhať viem.
Usmejem sa na ňu vďačne a trieda mi tlieskať začne.
Vo všetkom je dobrá Nika, iba v jednom nevyniká.
V kreslení, a to ma teší, aspoň v niečom som ja lepší.

Milé naše deťuše,
Nechcem ani uveriť, že tie skvelé, veľké, letné, dobrodružstvom
naplnené prázdniny sa skončili. Veď len nedávno sa začali a už je po
nich. My tu v knižnici sme nezaháľali ani cez prázdniny. A môžem vám
povedať, hlavne tým, ktorí ste ku nám celé leto nezavítali, že každý
štvrtok tu bolo veľké množstvo detí. Bolo to hlavne z dôvodu, že aj
v tomto roku sme organizovali „Kreatívnu knižnicu“ a tvorili sme
všakovaké krásne veci. Napríklad peňaženky, peračníky, maľované
šišky, lapače zlých snov alebo rockerské náramky zo zatváracích
špendlíkov. Niekedy sme mali pocit, že naša knižnica je nafukovacia,
pretože tvoriť prišlo naraz aj 40 detí a to je už čo povedať. Zase sme
sa presvedčili, že nápad tvoriť počas letných prázdnin je výborný
a určite sa pri rovnakej príležitosti stretneme opäť o rok.
Počas letných prázdnin sme doplnili police s vyhľadávanými
a zaujímavými knihami. Podarilo sa nám kúpiť do oddelenia literatúry
pre deti niekoľko desiatok kníh, ktoré sú vám k dispozícii. Príďte sa
pozrieť, lebo možno práve očakávanú knihu máme. Do konca roka by
sme chceli ešte doplniť série kníh, ktoré vyšli v tomto roku a tiež aj iné
novinky. No uvidíme, či sa nám to podarí. Veď viete ako to chodí,
niekedy plánujete a plány sa napokon vyvinú celkom inak ☺.

Ako som sa bŕlala na internete, našla som pre vás niečo
zaujímavé. Školský poriadok, ktorý dnes už nemôže platiť, nakoľko
obsahuje iba 10 bodov a je veľmi jednoduchý, ale o to
pochopiteľnejší. Pochádza zo začiatku 20. storočia a je napísaný
v pôvodnom jazyku, ktorý sa v tom čase používal. Škoda, že takýto
poriadok dnes už platiť nemôže.
Pravidlá školské

I. Buď poslušný! Tvojím rodičom, učiteľom a predstaveným a
vykonaj každý ich rozkaz s radosťou a vďačnosťou.
II. Buď nábožný! Ráno, večer, pred a po jídle nábožne sa pomodli.
Chrám boží pilne navštevuj. V kostole áno aj v škole po čas zpevu,
modlenie a kázanie ticho sa chovaj a nábožne s jinými zpievaj, modli
sä a počúvaj.
III. Miluj poriadok! Vykonaj si každú prácu v istý čas. Svoje veci,
šaty, knihy, písma a jiné na jednom mieste a vždy v poriadku si
drž. Do školy a chrámu božieho prichádzaj v určitú hodinu, na jisté
svoje miesto si pokojne sadni a bez potreby von zo školy
nevychádzaj.
IV. Buď čistotný a stydlivý! Každé ráno do čista si tvár, uši, oči,
ústa a ruky. Nechty a vlasy častejšie si ostrihávaj. S hlavou
chodievaj učesanou, šaty a obuv tvoja nech je vždy čistá. Otrhaný
žiak za včasu dokazuje že je nedbák a nemá haňby.
V. Buď pilný a pozorlivý! Školu a chrám boží bez zvláštnej príčiny
zameškať nesmieš. A jestli urobiť musíš, oznám to za včasu
učiteľovi tvojmu. Úlohy tvoje nauč sä a vykonaj vždy bez chyby. Po
čas učenia a vysvetľovania sem a tam sa neobzeraj, ale daj pozor na

to, čo pán učiteľ rozpriava.

VI. Buď mravný a počestný! Pozdrav a pokloň sä každému. Chovaj
sä doma vo škole i na ulici ticho a zdvorile. Keď s kým hovoríš,
vstaň hore a hovor hlasite a srozumiteľne. Daromne sä nesmej, bo
to prezradzuje blázna.
VII. Buď pravdomluvný a spravodlivý! Úprimne vyznaj pravdu o sebe
aj o iných, lhárstva ale prísne sä vystríhaj a nič nespravodlivého o
tvojích spolužiakoch nehovor. Cudzie nalezené veci nazpet prinavráť.
Nekradni ani nekupči - lebo tento veliký hriech aj veľmi trestaný
býva. Po cudzích zahradách a lúkach behať, stromy kaziť a ovocie
krasť sä velmi zakazuje.
VIII. Buď mierny! Hnedky z mládi privikaj ku málo pokrmu, bo
obžesrtvo je tiež hriech! Pálenčené nápoje požívať neni dovoleno
žiadnemu školákovi. Pri zábavke daj pozor na svoje zdravie, neskáč,
nebehaj, na stromy a stavy sä neliepaj, - za vozom lebo zňami
nebehaj, v studenej a hlbokej vode sa nekúpaj!
IX. Buď snášanlivý! S tvojímí spolužákmi ani s jinýmí sä nevaď,
nedohaduj, nikoho neprezívaj, neomlúvaj a neposmievaj! čo sa doma
stalo to v škole nehovor, a čo sä v škole deje, doma nerozpriavaj.
Oplzlých rečí, boženia a dušania sä chráň, - po ulici krik, shon, vadu
a bitku nerob, skalami, blatom a sňahom sä prísne zakazuje - jako i
na tance do krčmy chodiť.
X. Buď ľútostivý! Stromy a živočíchy prospešné nemuč a nekaz,
ľútosť maj so zvieratý, a zlášte ptáčky a jích vajcia nehub.
Každé prestúpenie týchto zákonov primerane výstupku trestané
bude.
Zdroj: http://janmacek.blog.sme.sk/c/366067/skolsky-poriadok-kedysi-a-dnes.html

Keď sa nás zima opýta, čo sme robili v lete,
môžeme povedať:
„Tvorili sme krásne veci.“
Možno sa nájdete na niektorej z fotografii ☺

Prečítaj si...

☺

Andrea Gregušová
Marína a povaľači
Toto nie je obyčajná kniha. Je to PRÍRUČKA. Presnejšie pavúčia príručka na chov
ľudí. Pavúk Florián sa v tejto knihe venuje chovu dievčat na slobode. Je v nej
návod, ako si zadovážiť dievčatko, základné poznatky o dievčatkách a kde
dievčatko chovať. Pavúk Florián verí, že táto príručka čitateľa nijako neodradí.
Naopak, dúfa, že s príručkou zažije mnoho radosti a úspechov.
Tak šup – šup, do čítania.

Niečo o autorke...

Andrea Gregušová je slovenská spisovateľka. Narodila sa v Trnave pred 43
rokmi. Na pedagogickej fakulte vyštudovala slovenský jazyk a hudobnú výchovu.
Pracuje ako lektorka slovenčiny pre cudzincov a popri tom píše krásne knihy pre
deti.
Andrejkin odkaz pre čitateľov:

"Čarovný svet rozprávok a fantázie je otvorený každý deň a celý deň,
dokonca aj v noci. Pre každého a celkom zadarmo ponúka krásne
zážitky, zábavu, poučenie i lieky na smútok a boľačky. Malá
vŕzgajúca bránka do tohto sveta - kniha - čaká len na to, aby sme ju
otvorili a vstúpili..."
Doposiaľ jej vyšli tieto knihy pre deti:
Červík Ervín
Operácia orech a iné dedkoviny
Ako si Kubo obzeral svet
Marína a povaľači

Andrejka v našej knižnici ☺

Knižné novinky
Pre naše najmenšie deťuše:
Hubbard Ben: Červy, šváby, hnusobinky
V tejto nechutnej knihe je všetko slizké, špinavé, odporné a strašidelné.

Zdroj: http://www.martinus.sk/?uItem=17110

Mária Lazárová: O medvedíkovi bez mena
Hlavný hrdina príbehu je medvedík v károvanej bundičke. Macko nevedel, kde
býva, kde má rodičov, a dokonca ani ako sa volá. Medvedík spozná mačku Malvínu.
Čo myslíte deti, pomôže mu nejako?

Zdroj:http://www.gorila.sk/product/417821

Ivan Sedlák: Ježko Pichliačik
Príbehy o ježkovi, ktoré vždy končia zaujímavými otázkami.

Zdroj: http://www.bux.sk/knihy/292483-jezko-pichliacik.html

Ivona Březinová: Lentilka pre dedka Edka
Tento príbeh vznikol preto, aby sa deti nebáli mať rady svojich dedkov a babky.
Je to príbeh o ľuďoch s Alzheimerovou chorobou.

Zdroj: http://www.zachej.sk/produkt/18911/lentilka-pre-dedka-edka/

Pre staršie detváky:
Annabel Pitcher: Kečupové oblaky
Hlavná hrdinka príbehu je pätnásťročná Zoe, ktorá má netradičného priateľa:
pána Stuarta Harrisa v cele smrti v texaskej väznici. Zoe tomuto pánovi píše do
väznice listy, ale nikdy nedostane odpoveď. Píše mu preto, že obaja totiž môžu za
smrť niekoho blízkeho. Tajne dúfa, že keď niekomu vyrozpráva svoj príbeh, uľaví
sa jej a a jej život sa vráti do starých koľají.

Zdroj: https://www.komunitnenakupovanie.sk/kecupove-oblaky-vs/

Keri Smith: Urob totálny chaos
Celý život ťa učili, aby si nerobil chyby a neporiadok. Nastal čas vzbúriť sa
a urobiť totálny chaos.

Zdroj: http://www.martinus.sk/?uItem=224982

Terry Pratchett: Koniec sveta v Hypermarkete
Prvá kniha z trilógie o nómoch, ktorí sa nápadne podobajú človeku, ale sú maličkí
a veľmi rýchli. Žijú v Hypermarkete a na svet vonku veľmi neveria. Pri čítaní daj
pozor, aby si nepukol od smiechu.

http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/213/l213469.jpg

Thomas C. Brezina: Mačací gén: reštart
Voľné pokračovanie úspešného románu Mačací gén. Príbeh je napínavý až do
posledného riadka.

Zdroj: http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/199/l199178.jpg

Kniha pre dievčatá: Recepty a rady. Tipy a triky.
V knihe nájdete kopu praktických odporúčaní a zaujímavostí. Jednoducho všetko,
čo potrebuje vedieť správne dievča.

Zdroj: http://www.mladeleta.sk/kniha-pre-dievcata/d-70833/

Kniha pre chlapcov:
Príručka do terénu. Užitočná a zároveň praktická. Všetko, čo potrebuje vedieť
správny chlapec.

Zdroj: http://www.mladeleta.sk/kniha-pre-chlapcov/d-70832/

Výročia na október:
Ľubomír Feldek: nar. 9. 10. 1936 Žilina
Tvorba pre deti:
•

Lapajova šľapaj

•

Moja prvá dúha

Poď sa so mnou hrať
• Zelené jelene
• Dvere do rozprávok
• Šalamúnova Pieseň piesní
•

http://www.litcentrum.sk/

Marta Hlušíková: nar. 9.10.1952 Leopoldov
Tvorba pre deti:
•

Kde pavúky tkajú cukrovú vatu
• Izba snov

Neznášam, keď ma hladkajú po hlave
Písmenkovo alebo Tam, kde pršia výkričníky
• Bublinkové rozprávky
• Všetky pekné baby sú blondínky
• Adela, neopováž sa!
• Čo baby nedokážu
• Môj dedko Rýchly šíp
• Vežovníček
o Zázračné topánky a iné rozprávky
o Až raz budem kapitánom
o Mlynčeky tety Hrozienky
•

•

http://www.litcentrum.sk/

Ivan Popovič: nar. 16.10.1944 Bánovce nad Ondavou
•

Keď si doma sám

•

A ja sa volám Klinček!

http://www.litcentrum.sk/

Ivan Popovič bol u nás na návšteve

Ján Uličiansky: nar. 29.10.1955 Bratislava
•

Hádanky

•

Adelka Zvončeková

•

Nedeľa

•

Snehuliacke ostrovy

•

Máme Emu

•

Veverička Veronka

•

Drak Plamienok

•

Veveričky
Pán Prváčik
Podivuhodné príbehy siedmich morí
Čarovný chlapec
Kocúr na kolieskových korčuliach
Rozprávky z palety
Malá princezná
Štyria škriatkovia a víla
Analfabeta Negramotná
Leonardo, kocúr z ulice

•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.litcentrum.sk/

Všetkým želáme krásne narodeniny ☺

V encyklopédiách nájdeš všetko
Vieš, že...
✓ Väčšinu priestoru tvorí prázdny priestor, ktorý nazývame vákuum?
✓ Telá rastlín a živočíchov môžu byť domovom miliónov malých tvorov?
✓ Prvý počítač vynašiel Charles Babbage v roku 1822?
✓ Guľový blesk sa objaví z ničoho nič? Vedci si to dodnes nedokážu
vysvetliť.
✓ Dendrológia je náuka o stromoch?
✓ Slnko má už 4,5 miliardy rokov?
✓ Mozog robota je kombináciou mikročipov a nervových centier vytvorených
z ľudskej DNA?
✓ Spárením oslov a koní získavajú farmári muly? V dôsledku toho je mula
silná ako jej otec somár a bystrá ako jej matka kobyla.
✓ Ak zahrejete kus kovu na jednom konci, zahreje sa i na opačnom konci?
Práve preto má toľko kovových nástrojov nekovové rukoväte.
✓ Kyselina soľná je jedna z najnebezpečnejších kvapalín na svete?
✓ Jediná voš dokáže naklásť za jeden deň až 6 vajíčok?
✓ DNA je reťazec chemických látok, ktoré obsahujú kód života?
✓ Jupiter je v skutočnosti obrovský mrak jedovatých plynov?
✓ Kométa vyzerá ako letiaca ohňová guľa? Pod plameňmi je však
v skutočnosti obrovská masa ľadu.
✓ V skutočnosti bol vznik sveta veľmi tichý? Neexistoval žiadny vzduch,
ktorý by prenášal zvuk.
✓ Pozorovaním hviezd vedci zistili, že vesmír sa neustále rozširuje?
Pravdepodobne sa bude rozširovať donekonečna.
Informácie sú z knihy Ako funguje svet

Hádaj kto som?
1. Koľko máš rokov?
2. Aké bolo tvoje vysvedčenie?

10
čisté jednotky

3. Čo najradšej robíš vo svojom voľnom čase? čítam a spievam
4. Aký predmet máš najradšej?

všetky

5. Aké je tvoje obľúbené jedlo?

segedínsky guláš

6. Aký je tvoj obľúbený film?

Twilight sága

7. Si na facebooku?

áno

8. Máš obľúbenú hudobnú skupinu alebo speváka? Ruggero
Pasquarelli
9. Čítaš knihy?

áno

10.

Máš súrodencov?

dvoch nevlastných

11.

Navštevuješ nejaké krúžky?

klavír v ZUŠ

12.

Akej farby máš oči?

zelené

13.

Akej farby sú tvoje vlasy?

svetlohnedé

14.

Do školy chodíš peši alebo autobusom?

peši

15. Máš nejaké zvieratko, o ktoré sa staráš?

psíka

16. Si chlapec alebo dievča?

dievča

Už vieš o koho ide? Ak áno, napíš jeho meno na
pripravený riadok, nikomu to neprezraď a príď si
overiť správnu odpoveď do knižnice. Čaká na teba
sladká odmena ☺

Som _________________________ ☺ ☺ ☺

Jazykové okienko
Wilkesová, Angela:
Môj prvý slovník slovensko – nemecký
Obľúbené zvieratká

Beliebte Tierchen

Škrečky

die Hamster

Papagáje

die Papageinen

Mačka

die Katze

Zlatá rybka

der Goldfisch

Šteniatka

die Welpen

Pes

der hund

Myš

die Maus

Poník

das Pony

Morča

das Meerschweinchen

Osemsmerovka pre teba ☺

A tento poznáš?
Policajt sa sťažuje kolegom:
„Chcel som polievať záhradu, ale hrozne lialo a ja som nemal dáždnik!“

Muž u veštice:
„Môžem k vám prísť aj v piatok?“
„Nie, v stredu Vás zrazí auto.“

Prišiel Janko zo školy a hovorí rodičom:
„Tá naša učiteľka nič nevie. Stále sa nás niečo vypytuje!“

Dve blondínky sa zasekli vo výťahu.
Jedna kričí: „pomoooooc!“
Druhá kričí: „pomoooooc!“
Jedna hovorí tej druhej: „kričme spolu.“
„spooooooluuu“

Zdroj: http://vtipy.hrkalka.sk/

Naša Simonka so svojim dielkom, ktoré nám darovala do
knižnice. Ďakujeme Simonka a pokračuj vo svojej záľube.
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