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Danuša Dragulová Faktorová 

Z knihy Z leta vanie cestovanie 

Odkiaľ vanie cestovanie 

 

Čo prinieslo leto? 

Možno hockto vie to. 

Teplý vietor, letný dáždik – 

veď to pozná hádam každý. 

Tráva? Najprv po kolená, 

o pár týždňov pokosená, 

zakrátko má vôňu sena... 

Ešte jednu krátku vetu: 

Hlavne slnko patrí k letu. 

Ste si istý? Lebo ja nie! 

To môže byť iba zdanie. 

Z prázdnin vanie – cestovanie! 



Vymaľuj si leto  

 

 

 

 



❖ Danuša Dragulová Faktorová:  

Z leta vanie cestovanie 

❖ Vymaľuj si leto 

❖ Milé deťušky 

❖ Zaujímavosti z knižnice 

❖ Absolútna víťazka ZOOOlympiády 

❖ Prečítaj si 

❖ Knižné novinky 

❖ Prehľad výročí spisovateľov pre deti 

❖ Každá kniha sa počíta 

❖ V encyklopédiách nájdeš všetko 

❖ Hádaj kto som (nová rubrika) 

❖ Jazykové okienko 

❖ Osemsmerovka pre teba 

❖ A tento poznáš? 

❖ Omaľovánka na leto 

 

 

 

 



Milé deťušky,  
Leto je predo dvermi. Chcem sa vám pred začínajúcimi 

najdlhšími prázdninami  ešte prihovoriť.  Počas školského 

roka sme sa stretávali na besedách, podujatiach a rôznych 

iných akciách a ja verím, že ste si z knižnice odniesli nové 

informácie a zážitky. Práve to je dôvod, prečo pre vás 

organizujeme takéto akcie. Na našej internetovej stránke 

www.kjkk.sk  

si vo fotoalbume môžete pozrieť všetko, čo sme 

organizovali. 

Všetkým vám chcem zaželať čo najlepšie vysvedčenie 

a hlavne, aby ste si od školy oddýchli a načerpali veľa 

energie do ďalšieho školského roka.  Kdekoľvek budete 

prázdninovať, vráťte sa v zdraví späť. Ak by ste sa počas 

leta nudili, nezabudnite, že knižnica je otvorená každý deň 

a to v čase od 8.00 hod do 16.00 hod. Každý štvrtok  si 

môžete prísť ku nám niečo pekné vyrobiť počas tvorivých 

dielní. Mnohí z vás tvorivé dielne poznáte a viete, že to, čo si 

vyrobíte, si zoberiete so sebou domov.  Tvorivé dielne sú 

bezplatné, stačí si priniesť so sebou chuť tvoriť. 

 

 

 

http://www.kjkk.sk/


Banskobystrický samosprávny kraj 

Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

     pozýva 

deti 

na tvorivé dielne 

počas celých letných prázdnin  

„Kreatívna knižnica“  

kde?  oddelenie literatúry pre deti 

kedy?  každý štvrtok od 10.00 – 12.00 hod 

kto?  každý, kto má chuť tvoriť 

 

9. ročník bude od  

6.7.2017 do 24.8.2017 



Zaujímavosti z knižnice ... 

Knižnica sa zmenila na rybník plný 

kaprov, 

ktoré so sebou priniesol  Ján Opatřil dňa 16.5.2017. Je autorom veselých 

príbehov pre deti o Kapříkovi Metlíkovi.  Okrem toho, Honza priniesol so sebou 

veľmi dobrú náladu, ktorou nakazil všetkých v knižnici. Strávili sme s ním veľmi 

príjemné predpoludnie, počas ktorého nám prezradil niečo o sebe. Teraz už 

vieme, prečo sú jeho príbehy zamerané na kapry. Narodil sa v znamení rýb, 

vyštudoval strednú aj vysokú rybársku školu a je vášnivý športový rybár. Nikdy 

neplánoval stať sa spisovateľom, ale ako to už v živote niektorých ľudí býva, tak 

to bolo aj u Honzy a dnes je spisovateľ na plný úväzok.  Pri písaní sa cíti ako 

kapor vo vode.  Knihy si sám ilustruje a je vidieť, že má talent nielen na písanie, 

ale je obdarený aj výtvarným talentom.  Možno sa zaoberáte otázkou, prečo 

prišiel medzi kremnické deti český autor. Touto otázkou sme sa zaoberali aj my.  

Premýšľali sme, či  bude pre deti prijateľné,  keď sa bude autor s nimi rozprávať 

v českom jazyku  a dokonca im bude v rovnakom jazyku čítať .  Poňali sme to ako 

výzvu a ukázalo sa, že sme sa rozhodli správne. Do konca stretnutia už takmer 

všetky deti hovorili po česky a brali to ako skvelú zábavu. 

Na dôkaz citujem autora:  „Děti, vy umíte česky líp, než já.“ 

Ďakujem všetkým zúčastnením na autorskej besede a už teraz sa teším na 

podobné stretnutie. 

 



Knihy Jana Opatřila 

 

 

 

 

 

info: www.janopatril.cz 

http://info:%20www.janopatril.cz


Kniha Jobusova 

„Kniha Jobusova“ – týmito slovami prezentuje svoju tvorbu Braňo Jobus. Na 

Slovensku je známy predovšetkým ako hudobník. Je zakladateľom hudobných 

skupín Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi a Abusus. Tiež je zakladateľom a 

spoluorganizátorom hudobného festivalu Vrbovské vetry. Nás predovšetkým 

zaujíma jeho literárna tvorba, ktorú predstavil kremnickým deťom 26. mája 2017 

v oddelení literatúry pre deti. Knihy pre deti píše už desať rokov a každú píše 

najviac dva týždne. 

Braňo to v knižnici rozbalil vo veľkom štýle a to doslovne. Priniesol si so sebou 

aparatúru a prezentáciu tvorby osviežil pesničkami. Braňovi v týchto dňoch 

vychádza jeho trinásta kniha 

„Žubrienky inštalatérky“ 

a verte mi, je sa na čo tešiť. Jeho knihy sú plné vtipu, dobrodružstva 

a zaručenej zábavy od prvých riadkov až po tie na konci. Veď kto by z detí nebol 

zvedavý čo je ULTRA NECHUTNÉ KOMANDO, alebo, kto je komisár Mrodge 

a prečo bola unesená bratislavská reštaurácia? Možno každý občas zatúži 

cestovať v tepláčikoch ako muflón Ancijáš, len preto, aby sa cítil pohodlne. 

Viete, že existuje Ústav rozvoja a nahrávania snov? V knihe Plajko sa deti 

dozvedia, ako si splniť sny. Ten, kto má rád hudbu a hudobné nástroje sa istotne 

skamaráti s červotočom Chrumom a zažije s ním mnoho zábavy v knihe Ja nič, ja 

muzikant. Autor nám o sebe prezradil aj to, že je veľmi spontánny.  Keď si 

zaumieni, že chce na vlastnej koži prežiť to, čo vložil do rozprávky, urobí to. 

Sadne na svoju motorku a cestuje za dobrodružstvom. My sme veľmi vďační za 

čas, ktorý nám všetkým Braňo venoval. 

 



Knihy Braňa Jobusa 

 

 

 
 

info: www.knihajobusova.sk 

 

http://info:%20www.knihajobusova.sk


Knižnica Jána Kollára  v spolupráci so 

Zoo Bojnice a s OZ Kremnické vrchy 

majú úspešne za sebou 

1.ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže z oblasti 

zvierat 

        Slovenská ZOOolympiáda. 

   S potešením oznamujeme, že absolútnou víťazkou sa stala      

žiačka kremnickej školy 

 Elizabeth  Gretschová. 

Aj touto cestou víťazke blahoželáme. 

 

 

 

 



Prečítaj si... 

☺ 
Tentoraz sme si na mušku zobrali knihu: 

Traja kamoši a fakticky fantastický poklad 

Napísala Barbora Kardošová 

Kniha je pokračovaním knihy  

Traja kamoši a fakticky fantastický bunker.  

Juraj  si nájde bohovskú skrýšu a aj bohovských kamošov. Dočítate 

sa, ako sa stratila pieskomilka WIFI a  aj to, ako Juraj oslávi svoje 

jedenáste narodeniny, ako sa narodí jeho sestrička a ako hľadali 

s kamošmi poklad a či ho našli.  

  

 

 

 

  

 

http://www.martinus.sk/?uItem=248989 



Knižné novinky 

Pre najmenšie detičky:  

Miro Jaroš: Do školy sa teším 

Milí budúci prváčikovia, poďte sa 

pozrieť ako to vyzerá v škole 

a zaspievajte si pritom pesničku. 

Súčasťou knihy je aj CD . 

 

https://mirojaros.sk/tvorba-pre-

deti/detska-diskografia-a-knihy/ 

 

 

Ivona Ďuričová: Prečo lienky nosia podkolienky 

Kniha je plná krásnych básničiek určených 

pre deti od 5 rokov  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinus.sk/?uItem=148724 

https://mirojaros.sk/tvorba-pre-deti/detska-diskografia-a-knihy/
https://mirojaros.sk/tvorba-pre-deti/detska-diskografia-a-knihy/


Mária Štefánková : My už vieme všeličo 

Čo by mal vedieť šikovný predškolák? Táto 

veselá kniha uľahčí všetkým predškolákom 

vstup do školy.  

 

 

 

 

https://www.martinus.sk/?uItem=265305 

 

 

❖  

 

 

Ivana Urgelová : O mackovi Maťkovi: Rozprávky z lesa 

 

Malý macko Maťko sa v lese začína báť, pretože sa 

stmieva. Kto mu pomôže dostať sa k starej mame 

a rodičom? 

 

 

http://www.pantarhei.sk/knihy/pre-deti-a-mladez/pre-

najmensich/rozpravky-pre-male-deti/o-mackovi-

matkovi.html 

 

 



Tomáš Janovic: Zažmúr očká 

Táto čarovná kniha je určená malým deťom 

pre radosť. Je plná čarovných obrázkov 

a rýmov, ktoré pomenúvajú všetko, čo nás 

obklopuje.  

  

 

www.bux.sk/knihy/303685-zazmur-ocka.html 

 

Červy, šváby, hnusobinky! 

V tejto nechutnej knihe je všetko slizké, 

špinavé, odporné a strašidelné.  Červy, šváby 

a iné hnusné veci tu čakajú len na teba! 

 

http://www.martinus.sk/?uItem=171100 

 

 

Sam Ita: Papierové lietadielka 

 

14 zaujímavých modelov lietadielok spolu 

s videonávodom na stiahnutie. 

 

 

www.bux.sk/knihy/297691-papierove-

lietadielka.html 



 

Pre väčšie deti:  

 

Marta Hlušíková: Žiaden káčer navyše  

Šestnásťročná Petra získa zmenou školy nielen nové 

skúsenosti, ale stretne aj svoju prvú lásku. Petra 

pochopí aj to, že nekráčať s davom a načúvať vlastnému 

srdcu sa vyplatí.  

 

https://www.martinus.sk/?uItem=266611 

 

Holly Smalová: Šprtka  

Absolútne tínedžerská kniha, ktorá zaručuje pobavenie.  

Šprtka rozpúta jednu katastrofu za druhou.  

 

https://www.bux.sk/knihy/291795-sprtka.html 

 

Pavel Šrut: Párožrúti sa vracajú 

Naozaj si myslíte, že za stratu ponožiek môže práčka, pes, 

neporiadna manželka, neporiadny manžel alebo dokonca ich 

neporiadne deti?  Mýlite sa! Za všetko môžu párožrúti!  

http://www.slovart.sk/knihy-v-slovencine-a-cestine/knihy-

pre-deti-a-mladez/parozruti-sa-

vracaju.html?page_id=28631 

https://www.bux.sk/knihy/291795-sprtka.html


 

Michelle Cuevas: Spoveď vymysleného priateľa 
 Jacquesa Papiera všetci okrem jeho sestry Fleur 

nenávidia. Keď v škole zdvihne ruku, učitelia si ho 

nevšímajú, pri športových hrách si ho nikdy nevyberajú do 

tímu, a aj rodičom treba často pripomínať, aby naňho 

nezabudli pri prestieraní stola. 

 
https://www.bux.sk/knihy/289617-spoved-vymysleneho-

priatela.html 

 

Pavol Weiss: Tajomný mlyn v Karpatoch 

Päť dievčat pri hľadaní psa Dina natrafia na vranu priviazanú motúzom o strom. 

Dievčatá začnú pátrať, kto to urobil.  

 

 

 

 

 
https://www.martinus.sk/?uItem=248991 



Prehľad výročí spisovateľov 

pre deti 

Jana Bodnárová nar. 21. 6. 1950 Jakubovany 

• Roztrhnuté korálky  

• Dievčatko z veže  

• Malí, väčší, ešte väčší  

• Barborkino kino 

• Trapoška  

• Izba snov  

• Koníky v cvale  

• Všetky pekné baby sú blondínky   

• Adela, neopováž sa!  

• Trinásť  

• Dita, 30 mušiek svetlušiek a iné príbehy  

• Jednozubý úsmev  
       

Dana Hlavatá nar. 27. 6. 1957 Zábřeh nad 

Ostravicí 

 

• Bájky  

• Zvedavé rozprávky  

• Bájky pre malých i veľkých  

• Našej mame hrabe  
 

 

 

 

http://www.litcentrum.sk/dielo/izba-snov
http://www.litcentrum.sk/dielo/koniky-v-cvale
http://www.litcentrum.sk/dielo/vsetky-pekne-baby-su-blondinky
http://www.litcentrum.sk/dielo/adela-neopovaz-sa
http://www.litcentrum.sk/dielo/trinast
http://www.litcentrum.sk/dielo/dita-30-musiek-svetlusiek-a-ine-pribehy
http://www.litcentrum.sk/dielo/jednozuby-usmev
http://www.litcentrum.sk/dielo/bajky-hlavata
http://www.litcentrum.sk/dielo/zvedave-rozpravky
http://www.litcentrum.sk/dielo/bajky-pre-malych-i-velkych
http://www.litcentrum.sk/dielo/nasej-mame-hrabe


 

Juraj Kuniak nar. 2.7.1955 Košice 

 

 

• O stratenej rukavičke 

 

 

 

 

 

 

Juraj Raýman 12.7.1972 Spišská Sobota 

• Vianočka Udatný, medveď Mňau, drak Čau a originál princezná Fujara 

Lopúchová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.litcentrum.sk/dielo/vianocka-udatny-medved-mnau-drak-cau-a-original-princezna-fujara-lopuchova
http://www.litcentrum.sk/dielo/vianocka-udatny-medved-mnau-drak-cau-a-original-princezna-fujara-lopuchova


Peter Šuplata nar. 16.7.1956 

Bratislava 

• Hudobná škola 

• Maškrtný bál 

• Šušlavá ježibaba 

• Kráľovský detektív Sebastián  

• Abeceda  

• Z každého rožka troška  

• Kikirikí – kokoré, čo je nové na dvore?  

• Les je veľký dom, ktože býva v ňom  

• Šušlavá ježibaba a jej čarbacia knižka  

• Farebná abeceda 

• Kocúr Félix 

• Koník Hopík  

• Kozička Líza  

• Labuť Linda  

• Maco Viktor pozná svet, na všetko vie odpoveď 

• Ovečka Olinka  

• Prasiatko Kviko  

• Psík Dunčo  

• Sliepočka Evička  

• Sovička Sonička  

• Včielka Vierka  

• Zajko Majko  

• Kniha plná zvieratiek  

• Predškoláčik. Čítaj, veršuj, hraj sa, s myškou Lindou zabávaj sa!  

• Päť zázračníkov  

• Nafukovacia rozprávka  

• Tuky Prvý – kráľ tučniakov  

• Prečo...  

• Kocúrik Leo si hľadá priateľov 

• Prečo majú lienky na chrbte bodky 

• S duchmi je vždy veselo 

• Maco Paco  

http://www.litcentrum.sk/dielo/predskolacik-citaj-versuj-hraj-sa-s-myskou-lindou-zabavaj-sa
http://www.litcentrum.sk/dielo/maco-paco


Každá kniha sa počíta 
 

 

Knižnica Jána Kollára, Kremnica 

v marci organizovala  10. ročník medzinárodného podujatia 

Noc s Andersenom. 

Medzi deťmi je toto podujatie veľmi obľúbené, pretože až do samého rána 

robíme rôzne súťaže, hry, aktivity a komu sa nechce spať, ten nemusí. 

V tomto roku  sme uprednostnili deti, ktoré majú prečítaných čo najviac kníh 

z našej knižnice. Týmto dávame všetkým do pozornosti, že v budúcom roku 

budeme v tom pokračovať a znovu uprednostníme deti, ktoré budú čítať čo 

najviac. Tak šup - šup deti do čítania. Každá kniha sa počíta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V encyklopédiách nájdeš všetko 

Vieš, že... 

❖ sliepky hltajú spolu s potravou drobné kamienky? Nemajú zuby 

a kamienky slúžia na rozdrvenie potravy. 

❖ labute sú vtáky, ktoré lietajú najvyššie? Niekedy letia vo výške 

až 8000 metrov. 

❖ kolibrík je jediný vták, ktorý vie lietať aj dozadu? 

❖ lienku neloví žiadny dravec, pretože má nepríjemný pach? 

❖ mucha sa dožíva najviac 20 dní? Počas života nakladie až 

30 000 vajíčok. 

❖ pštros je najrýchlejšie bežiaci vták. Môže dosiahnuť rýchlosť 

70 km/hod. 

❖ makak si umyje potravu pred zjedením? 

❖ ťava môže na jedno napitie vypiť až 135 litrov vody? 

❖ netopier je jediný cicavec, čo lieta? 

❖ škorpión vydrží až tri roky bez potravy? 

❖ vrch Olymp je najvyšší v známom vesmíre? Nachádza sa na 

Marse a meria 29 000 m. 

❖ v púšti je tak teplo, že dažďové kvapky sa premenia na paru 

skôr, než dopadnú na zem? 

❖ v roku 1934 dosiahol vietor v USA rýchlosť 371/km hod? 

❖ na Mesiaci sú obrovské teplotné rozdiely medzi dňom a nocou? 

Počas dňa môže teplota vystúpiť až na 123 stupňov C a v noci  

na -233 stupňov C. 

❖ za minútu žmurkneme 24krát? 

❖ niekoho komáre neštípu? Je to preto, že sa im nepáči jeho 

telesný pach. 



Tvojou úlohou je uhádnuť o koho  ide, podľa jednotlivých otázok 

a odpovedí. Určite na to prídeš. Správnu odpoveď si príď overiť do 

knižnice. 

 

Hádaj kto som? 

 
1. Koľko máš rokov?      12 

2. Aké bolo tvoje polročné vysvedčenie?  štyri trojky 

3. Akú skupinu alebo speváka obľubuješ?  Domika Mirgová 

4. Si dievča alebo chlapec?    dievča 

5. Čo robíš najradšej vo svojom voľnom čase?        vonku s kamarátmi 

6. Aké zvieratá máš rada?    škrečka, psa, mačku 

7. Aký predmet máš najradšej?    telesnú výchovu 

8. Ktorý predmet nemáš rada?    matematiku 

9. Tvoje obľúbené jedlo?    palacinky s nutelou 

10. Navštevuješ nejaké krúžky?    Aktuálne nie 

11. Tvoj obľúbený film?     Scary movie 

12. Si na facebooku?     áno          

13. Rada sa fotíš?      áno 

14. Akej farby máš oči?     zelenomodré 

15. Aká máš vlasy?      dlhé, hnedé, husté 

16. Do ktorej školy chodíš?    do novej 

17. Máš súrodenca?      áno, mladšiu 

sestru 

18. Si priamo z Kremnice?    nie 

19. Aká je tvoja typická vlastnosť?   som ukecaná 

20. Rada čítaš?      veľmi nie 

 

Už vieš o koho ide? Ak áno napíš si to a príď si overiť 

správnu odpoveď do knižnice. Čaká na teba sladká odmena. 

 

Som _________________________ ☺ ☺ ☺  



Jazykové okienko 
   Wilkesová, Angela: 

Môj prvý slovník slovensko – nemecký 

  Obľúbené zvieratá  Beliebte Tierchen 

Škrečky  die Hamster 

Papagáje  die Papageinen 

Mačka die Katze 

Morča die Meerschweinchen 

Šteniatka  die Welpen 

Žubrienky  die Kaulquappen 

Pes   der Hund       

Myš   die Maus 

Andulka  der Wellensittich  

Poník   das Pony 

Kanárik  der Kanarienvogel 

Kosť   der Knochen 

Srsť   das Fell 

Obojok  das Halsband  

Košík   der Korb 

Akvárium  das Aquarium 



Osemsmerovka pre teba ☺ 

 

 

 

 

 

  

 

 



A tento poznáš? 

 Jeden chlapec nosil na bruchu stále okuliare a raz sa ho kamaráti opýtali: 

"Prečo nosíš na bruchu okuliare?" 

On im odpovedal: 

"Doktor mi povedal, že mám slepé črevo." 

❖  

Jano hovorí svojmu kamarátovi: 

„Pre mňa si ako škola.“ 

Kamarát hovorí: 

„Taký múdry?“ 

Janko: 

„Nie, taký zbytočný.“ 

❖  

„Ocko, pozri sa, akú peknú vtáčiu búdku som urobil.“ 

„Je naozaj pekná, si veľmi šikovný, ale... kde je nejaký otvor, aby tam vtáčik 

mohol vojsť?“ 

„Načo otvor, veď vtáčik je už tam.“ 

❖  

„Mama, kde som sa narodila?“ - pýta sa dcéra. 

„V nemocnici.“ 

„A čo mi bolo?“ 

❖  

„Miško, už si dosť veľký na to, a by si jedol s príborom!“ 

„Mami, a do ktorej ruky si potom chytím rezeň?“ 

❖  

Malý chlapec hovorí mame: 

„Mami, povedz mi pravdu. V škole nás učia, že deti sa rodia a mne každý hovorí, 

že som otcovi z oka vypadol.“ 

Zdroj: internet 



Omaľovánka na leto 
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