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Danuša Dragulová - Faktorová 

z knihy 

                                    

 

 

 

Opŕchlo už lístie žlté, hnedé, červené, 

roznieslo po kraji clivý pozdrav jesene. 

Zarána po mlákach čľupkajú čižmičky, 

                                                 do školy kráčajú veľkí i maličkí. 

             

                                Len si, oblak, slzy utri, 

                   veď musíme sedieť vnútri.       

                   Gazdovi je to po vôli, 

                   porastie repka na poli. 

                   Jedni sa z dažďa radujú 

                                a iní šomrú: Ujujú! 

 

 

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=c616CBLhkV-LGM&tbnid=PZCN96h1WGJBcM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.usehot.com/label/realistic-falling-leaves-hd-download.html&ei=jPIXVOukAsaXPbydgMAD&bvm=bv.75097201,d.ZWU&psig=AFQjCNHZgozBt25Z5lV_Qk1bcq4ZDe0_ow&ust=1410941831985871
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Milé detičky,  

deti,  

deťúrence,  

deťuše ... 

Opäť nastal čas a ja sa vám 

prihováram prostredníctvom ďalšieho čísla Knižka, 

čo mi  len tak mimochodom, spôsobuje veľkú radosť. 

Vo väčšine z nás, ak nie v každom, obzretie sa za 

letom, spôsobí melanchóliu a smútok. Horúce dni sa 

pominuli a leto je nenávratne preč. Svoju vládu 

preberá jeseň, čarovné obdobie plné farieb,      

dozrievajúcich plodov, ale i zmien počasia. V 

posledných slnečných dňoch nastupuje svoju púť aj 

nenápadný pavúčik a hneď je celý les opradený 

striebornými nitkami, ktoré sa lesknú  v slnečných 

lúčoch. Vetrík sa postará o to, aby stromy postupne 

stratili svoje pestrofarebné šatstvo a oblečené 

zostávajú len ihličnany. Zvieratká usilovne znášajú 

do svojich brlohov zásoby na zimu. Tento čas je 

neklamnou predzvesťou zimy, ktorá prináša so sebou 

do našich domovov pokoj a dni oddychu.  Pred nami 

je teda nové obdobie, ktoré určite prinesie so sebou  
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veľa zaujímavého. Preto nezúfajte a verte, že to, čo 

nás čaká, nás každým dňom formuje.  

S príchodom jesene prichádza aj začiatok školského 

roka a vás čakajú školské  povinnosti. Chcela by som 

vám preto všetkým popriať šťastný vstup do nového 

školského roka. Nech vám do žiackej knižky 

pribúdajú iba dobré známky a nech sa vždy do školy 

tešíte. Ak by ste nevedeli, čo s voľným časom, ktorý 

vám zostane, skúste ho stráviť v knižnici, kde je vždy 

niekto, s kým sa môžete stretnúť a porozprávať,  

možno aj  nadviažete nové kamarátstva, 

ale predovšetkým tu na vás čaká množstvo kníh 

a v nich hrdinovia so svojimi zaujímavými 

príbehmi. Počas letných prázdnin nám pribudli 

knižné novinky, takže ak patríte medzi tie deti, ktoré 

cez leto tak trochu pozabudli na knižnicu, nevadí, 

určite niečo pre seba v policiach nájdete.  

Tešíme sa na vás všetkých. 

knihovníčka Radka  
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Nazrite do nášho fotoalbumu. Nájdete v ňom niekoľko fotografií 

z kreatívnej knižnice - série tvorivých dielní, ktoré prebiehali počas 

letných prázdnin. Navštívilo nás veľa detí, ktoré dokázali vytvoriť 

nádherné dielka. Tvorili sme rôznymi technikami a z rôznych 

materiálov. Deti si tieto činnosti rýchlo osvojili. Svoje výtvory si hrdo 

odniesli  domov, aby sa mohli pochváliť všetkým zo svojho okolia. Pri 

ďalšom ročníku kreatívnej knižnice sa stretneme v budúcom roku, opäť 

počas letných prázdnin.  
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 „Knižnica na ulici“ 

 

 

Nový projekt 

„Knižnica na ulici“ 

je rozbehnutý už od 

letných prázdnin. 

Medzi ľuďmi sa 

rýchlo udomácnil  

a stal sa obľúbeným. 

Knihy z tohto 

projektu môžete 

vidieť nielen 

v podchode pri vstupe do knižnice, ale aj 

v reštauračných zariadenia, tiež na poliklinike 

v Kremnici, na poliklinike v Žiari nad Hronom, 

v kine Akropola. Všade sú k dispozícii všetkým, ktorí 

hľadajú možnosť, ako sa dostať ku knihe. Či si knihu 

prečítate na mieste, alebo si zoberiete domov 

a neskôr vrátite do police, nechávame na vás. 

Stretávame sa aj s ľuďmi, ktorí donesú do týchto 

regálov svoje vlastné  prečítané knihy, ktoré doma 

smutne stoja v polici a nikto ich už  nebude čítať.  

Teší nás, že sme našli  zaujímavý spôsob, ako si 

ľudia aj takto  vzájomne môžu pomôcť. 
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V tejto rubrike vám deti priblížime niekoľko  

najzaujímavejších kníh, ktoré  sme mali možnosť získať do 

knižnice v ostatnom čase. Tentokrát vám predstavíme  

slovenských autorov a ich tvorbu. Ďalšie  zaujímavé 

novinky nájdete v oddelení literatúry pre deti. Veríme, že 

každý z vás si vyberie niečo pre seba. Pamätajte si deti, že 

čítanie je pre vás veľmi dôležité. Pomáha vám pri 

zapamätaní si pravopisu, pretože slová, ktoré často vidíte 

v čítanom texte sa vám potom ľahko píšu, lebo viete, ako ich 

napísať. Čítanie je dôležité aj pre obohacovanie si slovnej 

zásoby. My v knižnici často vidíme rozdiel medzi deťmi, 

ktoré čítajú a deťmi, ktoré nečítajú. Tie „čítajúce“ deti majú 

bohatú slovnú zásobu a vyjadrujú sa veľmi zrozumiteľne 

a na druhej strane  deti, ktoré nečítajú, sa vyjadrujú 

omnoho ťažšie. Poradím vám malý test, ktorým zistíte, ako 

sa viete vyjadriť. Nájdite si hocijaký predmet vo vašej izbe, 

možno prvý, ktorý vám padne do oka a skúste ho opísať 

aspoň desiatimi vetami. Komu sa to podarí, má bohatú 

slovnú zásobu. Skúste nám prísť povedať do knižnice, ako sa 

vám to podarilo, prípadne to skúste napísať na papier. Ale 

teraz už naozaj prejdime k tým knihám. 
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Braňo Jobus: 

Ja nič, ja muzikant 
         Táto rozprávková kniha je o červotočovi, ktorému zo všetkého 

najviac chutia hudobné nástroje. Z rozchrúmaných nástrojov 

vychádzajú čudesné tóny a červotoč v chrúmaní nechce prestať, lebo 

miluje ich zvuky. Miluje ich  natoľko, že sa pohráva s myšlienkou, či by 

nemal hudbu aj študovať. Ale môže byť červotoč muzikantom? Veď je 

predsa červotočom. Prečítajte si tento milý a úprimný príbeh 

z rodinky červotočov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus.sk/?uItem=168124 

http://www.martinus.sk/?uItem=168124
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Peter Karpinský: 

Kde asi rozprávka 

býva 
Táto kniha je celkom určite rozprávková. Prináša niekoľko 

príbehov o hradoch, ku ktorým neodmysliteľne patria 

vyberavé princezné. kniha obsahuje okrem iných rozprávok 

aj rozprávku „O troch zlatých vlasoch Deda Vševeda“. 

A prečo spomínam práve túto? Je to preto, že si ju môžete 

skúsiť aj zahrať, pretože je napísaná ako divadelná hra. 

Kniha je zaujímavá aj tým, že obsahuje CD s krásnymi 

piesňami, ktoré sa raz, dva naučíte naspamäť.  

Takže šup - šup pre ňu do knižnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                       http://www.martinus.sk/?uItem=157536 
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Nájdete ich v knižničnej polici s názvom „novinky“ . Nové 

knihy nie sú hneď zaradené vo fonde medzi ostatnými. Je to 

pre vás rýchly a jednoduchší  spôsob ako sa s nimi 

oboznámiť. 

 

knihy pre našich najmenších... 

KYSELOVÁ, ANNA:  

STRAŠIDIELKO BUBULÍK 

Prečítajte si túto úžasnú rozprávkovú knihu, plnú napätia a poučenia. 

Rozprávka je o strašidielku, ktoré sa bojí strašiť.  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

                          http://www.martinus.sk/?uItem=157761 
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WAYNE W. DYER: 

UŽ ŽIADNE VÝHOVORKY! 

Autora tejto motivačnej knihy pre deti  jeho fanúšikovia nazývajú 

„otec motivácie“. Učí druhých, ako si plniť svoje sny a ísť za svojim 

cieľom. Táto kniha ukáže deťom odkiaľ sa berú výhovorky a ako s nimi 

skoncovať. Veď prečo sa neučiť od mala, že výhovorky nás v živote iba 

obmedzujú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          http://www.alza.sk/uz-ziadne-vyhovorky-d475035.htm 
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LIHOSITOVÁ, KATARÍNA 

PLYŠOVÝ MEDVEDÍK: PRÍBEH 

MEDVEDÍKA, KTORÝ SI RODINU NAŠIEL... 

 

Medvedíkov príbeh začínajúci v kontajneri, kde ho objaví hlavná 

hrdinka a tak sa stáva neodmysliteľnou súčasťou rodiny, plnej lásky. 

prečítajte si tento dojímavý príbeh, ktorý vás určite osloví. 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       http://www.zachej.sk/produkt/10653/plysovy-medvedik/ 
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knihy pre staršie deti: 

MCCOMBIOVÁ KAREN: 

ALICA A...A JEJ BLÁZNIVÁ RODINKA 

Naozaj si myslíte, že problémy aké mate vy, nemá nik? prečítajte si 

príbeh o Alici a jej problémy sa vám budú zdať povedomé. Jej príbeh 

vás zaručene pobaví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus.sk/?uItem=167357 

MCCOMBIOVÁ KAREN: 

ALICA A...PODOZRIVÉ RANDE 

To, že má Alica trochu čudnú rodinku, ste asi zistili 

v predchádzajúcich  príbehoch. V tomto príbehu padá podozrenie na 

Alicinho otca, pretože si Alica myslí, že otec má novú známosť. 

Rozhodne sa pre špionáž. Ako to celé  dopadne? Prečitajte si 

pokračovanie pribehu o Alici.  
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DAHL, ROALD: 

CHARLIE A VEĽKÝ SKLENÝ VÝŤAH 

Nastúpili by ste do výťahu, ktorý je celý zo skla a stúpa do 

stratosféry? Pokračovanie príbehu Charlie a továreň na čokoládu. Pán 

Wonka kúzelne rýchlo všetky problémy, ktoré vyrobí, vyrieši.  

 

 

 

 

 

 

     

http://www.preskoly.sk/p/221411-charlie-a-velky-skleny-vytah/ 

 

HATALA MARIÁN: 

SPOVEĎ ZÁŠKOLÁKA 

Zbierka básní nielen o záškoláctve 

a záškolákoch. 

 

 

http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/320757-

marian-hatala-lubo-guman-spoved-zaskolaka/ 
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Mária  Ďuríčková              

nar. 29.9.1919 Veľká 
Slatina 

vyberáme z tvorby:  

Dunajská kráľovná, Rozprávky 
čierneho Filipa, Zázračná rosa, 
Panenská veža na Devíne, Emčo, 
Zemský kľúč, Čo si hračky rozprávali, 
Zuzana a vodník, Jahniatko v batohu, 
Drevulienka, Princezná Ruženka, 
Kľúče od mesta, Prešporský zvon, 
Najkrajšie na svete, Mokrý Ďurko, 
Braček z tekvice, Nie je škola ako 
škola, Dve sestry  

a mnohé iné...   

 

 

 

foto: http://osobnost.aktuality.sk/maria-durickova/ 
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Marta Hlušíková 

nar. 9.10.1952 Leopoldov 
 
vyberáme z tvorby: 

 Kde pavúky tkajú cukrovú vatu 

 Bublinkové rozprávky 

 Písmenkovo alebo Tam, kde pršia        

         výkričníky 

 Čo baby nedokážu 

 Môj dedko Rýchly šíp 

foto: http://www.spolokspisovatelov.sk/products/hlusikova-marta/ 

Ján Uličiansky 

nar. 29.10.1955 
Bratislava 
vyberáme z tvorby:  

 Hádanky 

 Adelka Zvončeková                       
Snehuliacke ostrovy 

 Máme Emu              

 Veverička Veronka 

 Podivuhodné príbehy siedmich morí 

 Analfabeta negramotná    

foto: http://korzar.sme.sk/c/5225625/jan-uliciansky-som-
prirodny-clovek.html 
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Peter Karpinský 

nar. 3.11.1971 Gelnica 
vyberáme z tvorby: 

 Ako sme s Ťukťukom 
ťukťukovali 

 Rozprávky z múzea 
záhad a tajomstiev 

 Sedem dní v pivnici 
    

 Kde asi rozprávka býva 

foto: http://www.dotyky.net/?p=321 

Ľubica Kepštová 

nar. 3.11.1960 
Skalica 
vyberáme z tvorby: 

 Dobrý deň, slniečko 

 Veselé mačiatka 

 Veselé šteniatka  

 Veselí zajkovia 

 Mydlinky a bublinky 

 Komínový panáčik 

 Bola raz jedna škola a iné školoviny 

foto: http://poprad.dnes24.sk/v-
obrazoch/dnidetskejknihyspsobota-10353 
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Roman Brat 

nar. 9.12.1957 Bratislava 
vyberáme z tvorby: 

 Tvrdohlavý baran     

 Pochabý škriatok 

 Čuvi v pralese 

 malom obrovi 

 Môj anjel sa vie biť 

 Zmätené dvojičky zo slepej uličky 

 Mordovisko. Bláznivé príbehy zo školy a okolia 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

foto: http://www.e-rozpravky.sk/www-e-rozpravky-sk/6-Spisovatelia-

slovenski-ceski/20-Roman-BRAT 
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vieš, že... 

 prvá motorka bola vyrobená z dreva? 

 prvú ponorku postavili Američania na konci 18. 

storočia? Bola v tvare vajíčka a nemala motory. 

 prvými cestujúcimi v balóne boli kačica, kohút a ovca? 

 takmer tri štvrtiny povrchu Zeme pokrýva voda? 

 hlboko v zemi je uhlie, ktoré sa vytvorilo zo stromov 

pred miliónmi rokov? 

 kozmonauti majú na sebe spodné prádlo ochladzované 

vodou? 

 planéta Saturn obehne Slnko za 29 a ½ roka? 

 na mesiaci je absolútne ticho, pretože tam nie je vzduch, 

ktorý by zvuk prenášal? 

 na svete žije viac ako 1 miliarda oviec? 

 pred tisíckami rokov si ľudia stavali chatrče z konárov 

stromov a zvieracích kožušín? 

 v USA majú najhustejšiu cestnú sieť? Má vyše 6 

miliónov kilometrov, obsiahla by teda 162x zemeguľu. 

Zdroj: Čo všetko chcem vedieť 

ISBN: 80-06-01160-5 
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Wilkesová, Angela: 

Môj prvý slovník slovensko – nemecký 

 

Obľúbené zvieratá     Beliebte Tierchen 

škrečky      die Hamster 

papagáje      die  Papageinen 

mačka       die Katze 

žubrienky     die Kaulquappen 

morča      das Meerschweinchen 

šteniatka      die Welpen 

poník      das Pony 

andulka      der Wellensittich 

pes       der Hund 

myš       die Maus 

zlatá rybka     der Goldfisch 

akvárium     das Aquarium 
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     http://vitaz.rimkat.sk/index.php?a=article-spektrum&id=1101 
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Bludisko pre teba... 

 

http://www.omalovanky-

zde.cz/novinky_omalovanky/bludiste_labyrint_044.jpg 
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Leží mucha na stole a trepe nohami. Ide okolo druhá mucha a pýta sa:  

„Aerobik, aerobik?“ 

„Biolit, biolit!“ 

 

Večer, pred spaním číta mamička dcére rozprávku na dobrú noc. Po 

polhodine hovorí dcéra mamičke: „Mami, nemohla by si si ísť čítať 

niekde inde? Ja chcem už spať“. 

 

„Dežko, povedz nám dve zámená.“ 

 „Kto? Ja?“ 

„Výborne!“ 

 

„Teplom sa veci rozťahujú a zimou sťahujú.“ „Kto z vás  vie uviesť 

príklad?“ 

Jožko sa prihlási a povie: „Prázdniny. V lete sú dlhšie a v zime 

kratšie.“ 

 

Vieš, čo je maximálna tma?  

Keď musíš zapáliť druhú zápalku, aby si zistil, či tá prvá ešte horí. 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.jamiku.sk/wp-content/uploads/2014/04/smajlik1.jpg&imgrefurl=http://www.jamiku.sk/kontakt/&h=650&w=730&tbnid=C-QwziTD30TBrM:&zoom=1&docid=OSM5GfoczZY2sM&ei=py8hVK6BHKbnygPcpICwDA&tbm=isch&ved=0CFsQMygdMB0&iact=rc&uact=3&dur=1241&page=1&start=0&ndsp=37
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Do tejto rubriky môžete prispievať vy deti, svojimi výtvarnými alebo 

literárnymi prácami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanka Timková, 8 rokov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Púčeková, 10 rokov 
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