
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Celé Slovensko číta deťom 

Adventné čítanie 

Čadca (13. december 2018) - Vôňa do zlatista upečených medovníčkov nás šteklí pod nosom 

hádam už v každej domácnosti. Predvianočný zhon nás chytil za rukáv, zimná perina pokryla 

krajinu a v kútiku srdca dúfame, že všetko stihneme včas. Poďme sa však nachvíľu zastaviť, 

venovať aspoň vločku času radostiam všedného dňa - našim blízkym, deťom, čítaniu. 

Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja sa v rámci podujatia Celé Slovensko číta deťom zapojila do zimného 

cyklu s názvom Adventné čítanie, počas ktorého hostia z regiónu Kysúc čítali deťom krásne 

predvianočné príbehy.  

Obdobie adventných čítaní v knižnici otvoril v stredu 5. decembra vedúci záujmových 

krúžkov Centra voľného času Čadca, Radko Nekoranec. Ten v rozprávke "Belko" predstavil 

deťom malého bociana, ktorý kvôli zlomenej nôžke nemohol odletieť so svojou rodinou do 

teplých krajín, a tak vianočné sviatky musel stráviť sám. Bol by to ale smutný koniec 

rozprávky, preto dobrý Mikuláš priniesol Belkovi správu od jeho mamičky, nech je statočný a 

že sa čoskoro poňho všetci vrátia. Sprievodný program patril samozrejme aj deťom, ktoré sa 

chceli podeliť o balíček vianočných básničiek a piesní.  

Príbeh o Belkovi sme si zopakovali aj pri utorkovom čítaní - 11. decembra. Žiakov 

základnej školy 2. ročníka prišli rozveseliť a vianočne naladiť manželia Marián a Alenka 

Lehotskí, ktorí vyučujú hudbu na ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci. Knižnicou sa niesli tóny huslí 

a gitary v podobe známych vianočných kolied, ale i veselá vrava a smiech. Hostia si s deťmi 

nielen zahrali a zaspievali, ale porozprávali aj o tom, prečo ich baví ich práca, čo majú 

najradšej na Vianociach, dokonca prezradili aj niektoré úsmevné rodinné pikošky. 

V stredu do knižnice zavítala deťmi obľúbená a vždy usmievavá ilustrátorka Zuzka 

Jesenská Kubicová. Príbeh o rozmaznanej Natálke, ktorá túžila po šteniatku a nakoniec sa oň 

nielen nestarala, ale ho aj zabudla v tuhej zime vonku, bol pre deti veľkým ponaučením. 

Šťastný záver patril dievčatku Danke, ktorá psíka našla a zároveň dokázala svojim rodičom, 

aká je svedomitá a starostlivá. Adventné popoludnie patrilo neskôr tvorivej výtvarnej dielni - 

výrobe krásnych snehových vločiek a ikebán.  

 Adventné čítania zamerané na rodinné vzťahy a prepojenia môžu aj v teple domova 

prebiehať v krásnej atmosfére nastávajúcich vianočných sviatkov. Nezabudnime, že čas s 



našimi najbližšími je jeden z najvzácnejších darov. A tip na pekný vianočný darček? No 

predsa -  KNIHA.  

 Za milé stretnutia pri čítaniach patrí regionálnym hosťom, pani učiteľkám a 

zúčastneným deťom veľké ďakujem. Tešíme sa na osobné stretnutia na ďalších podujatiach v 

Kysuckej knižnici v Čadci. 
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