Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Apríl v znamení prírody

Čadca (5. máj 2016) – Každý mesiac kalendárneho roka sa už tradične spája s istou témou
alebo prívlastkom. Apríl je považovaný za bláznivý mesiac s nestálym a premenlivým
počasím a jeho prvý deň všetci poznáme ako Deň bláznov kedy si radi zavtipkujeme na účet
našich priateľov a blízkych. Prvý apríl je však aj Dňom vtáctva. Prírode patria aj ďalšie dni
aprílového kalendára. Najznámejší z nich je 22. apríl - Deň Zeme, menej známy je 25. apríl Svetový deň tučniakov či 29. apríl - Deň stromov. Našu pozornosť si zaslúži aj Medzinárodný
deň pamiatok a historických sídel, ktorý si pripomíname 18. apríla.
Od roku 1952 sa apríl oslavuje ako mesiac lesov. Tvoria až 42 % rozlohy Slovenska, čo
predstavuje cca 2 milióny hektárov. Využívame ich na rekreáciu a oddych, sú zdrojom dreva
aj kyslíka, zásobárňou vody, ale i domovom pre mnohé zvieratá. Ich význam je obrovský,
preto musíme sústrediť pozornosť na ochranu životného prostredia a ohrozených rastlín
a živočíchov. Je nesmierne dôležité, aby sme deti od útleho veku učili o prírode a potrebe jej
ochrany.
V Kysuckej knižnici v Čadci, organizácií Žilinského samosprávneho kraja, sa uplynulý
mesiac okrem literárnych tém niesol aj v duchu ochrany prírody, zvierat, kultúrnych
a prírodných

pamiatok.

Neopomenuli

sa ani

významné

historické pamätihodnosti

a nezvyčajné prírodné úkazy kysuckého regiónu. Pracovníci knižnice si pripravili celý rad
podujatí určených deťom a mládeži a do knižnice tak zavítalo vyše dvesto mladých
návštevníkov zvedavých na aprílový program. Boli to deti záujmových krúžkov Centra
voľného času z Kysuckého Nového Mesta, deti materských škôl, žiaci základných,
špeciálnych a stredných škôl mesta Čadca.
Množstvo zaujímavých i zábavných faktov zo sveta prírody a zvieracej ríše prezradili deťom
pracovníčky knižnice Miroslava Paštrnáková a Eliška Gonščáková. Marta Kučerová zaujala
deti v materskej škôlke Janka Kráľa témou vítania a prebúdzania jarnej prírody rečou zvierat.
Pre autistické deti pripravila Petra Gavenčiaková cyklus rozprávkových dopoludní
zameraných na jar v prírode a jej literárne obrazy v básničkách, riekankách a rozprávkových
príbehoch. Žiakom základných a stredných škôl priblížila Helena Pagáčová okrem
pozoruhodných prírodných zaujímavostí aj kultúrne a historické pamätihodnosti nášho
regiónu. S veľkým ohlasom sa stretlo podujatie venované predovšetkým ochrane prírody na
Kysuciach, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme. Zaujímavú prednášku spojenú

s krátkym vedomostným kvízom viedla Denisa Poláková, odborná pracovníčka z ochranárskej
organizácie Chránená krajinná oblasť Kysuce.
Zámerom všetkých podujatí bolo priblížiť krásu a jedinečnosť našej flóry a fauny, upozorniť
na negatívne vplyvy, ktoré ju poškodzujú a vyzdvihnúť úsilie organizácií a jednotlivcov, ktorí
prispievajú k jej ochrane. Veríme, že všetky realizované podujatia z oblasti environmentálnej
výchovy detí a mládeže, ktoré sú súčasťou kultúrno-vzdelávacej činnosti knižnice, priaznivo
ovplyvnia vzťah mladých ľudí k prírodnému bohatstvu nášho regiónu i celej krajiny.
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