
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

„Jazýček môj, ohýbaj sa!“ 2017 

 

Čadca (22. marec 2017) –Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“), ktorej 

zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, zorganizovala počas Týždňa slovenských 

knižníc, ktorý prebiehal od 13.-18.3.2017, aj tohto roku mnoho zaujímavých podujatí a aktivít 

určených pre dospelých i detských čitateľov. Nezabudlo sa ani na tých najmenších- na 

škôlkarov, ktorí sa počas už v poradí „šťastného“ 7. ročníka recitačnej súťaže detí materských 

škôl „Jazýček môj, ohýbaj sa!“ - mohli pochváliťumením svojho originálneho prednesu 

detských básní.  

 O tom, že sa v knižnici bude diať niečo veľké, naznačovala nielen netrpezlivá,avšak 

čarovná atmosféra, ale aj priestor knižnice pre deti, ktorý bol vyzdobenýfarebnými balónikmi 

a v pozadí hrali veselé detské pesničky. Po príchode 23 súťažiacich detí z 12 materských škôl 

regiónu Kysúc, ich pani učiteliek, rodičov i starých rodičov, sa program mohol začať. 

 Recitačné predpoludnie otvorili milým tancom najmenšie mažoretky Žubrienky zo 

súboru Čačanky pod vedením Zuzky Priečkovej a Hanky Vlčkovej, ktoré pracujú pri Centre 

voľného času Čadca. Dievčatká vystupovali na verejnosti po prvý raz a obecenstvo ich 

odmenilo veľkým potleskom. Ďalší priebeh podujatia už patril smelým recitátorom. Úvodné 

slovo, ako i usmernenie celého programu prevzala do svojich rúk obľúbená detská 

knihovníčka Petronela Gavenčiaková, ktorá mala krásny snehulienkový kostým a namaľované 

srdiečka na líčkach. Porota, ktorá pracovala v zložení Mgr. Helena Pagáčová, Marta Kučerová 

a Mgr. Miroslava Barancová, nemala jednoduchú úlohu. Pedagógovia siahli do vrecúška 

známych, ale i novších básničiek, ktoré niektoré detičky predniesli veľmi netradičným a neraz 

i úsmevným spôsobom. Zazneli básne ako Žabiatko, Káčer, Kohútia rodinka, Kamilka a vlk 

s boľavým zubom, Fašiangový harmatanec, dokonca prišlo i prekvapenie v podobe prózy 

o Bábike eskimáčke. Posýpku nervozity u detí rozfúkala teta Peťka otázkami z rozprávkového 

sveta, na ktoré mali škôlkari svoje jednoznačné odpovede. Nenechali sa zahanbiť 

a bezdiskusievedeli, že Snehulienka zjedla otrávené jablko a trpaslíkov nebolo 5, ale 7. 

Nenachytali sa ani v rozprávke O dvanástich mesiačikoch a jeden z troch chlapcov-

recitátorov, Denisko, všetkých upozornili na to, že: „Veď jahody sa cez zimu dajú kúpiť aj 

v Tescu.“, a nakoniec ich nezaskočilo ani hlasovanie o tom, či si vlk pochutil viac na 

kozliatkach, alebo na babičke z Červenej čiapočky.  



„Veľmi oceňujeme výber tohtoročných básní, ale obzvlášť prácu pedagógov, ako i rodičov pri 

usmernení dieťaťa v jeho prednese i celkovom prejave. Naše recitátorky a recitátori sa naozaj 

snažili, mnohí boli viac než výborní.Zaujímavé bolosledovať, že deti v rovnakom veku majú 

pre jazyk a intonáciu úplne odlišný cit. Niektoré básne boli ozajstným pohladením pre dušu. 

Aj preto sme sa rozhodli odmeniť na každom mieste dve detičky, teda dokopy udeliť 6 

ocenení.“ dodáva k podujatiu predsedníčka poroty Helena Pagáčová. 

7. ročník recitačnej súťaže „Jazýček môj, ohýbaj sa!“ bol naozaj šťastným. Na 1. 

mieste sa umiestnila s rovnakým poradovým číslom 7 Veronika Kubalíková a spolu s ňou 

Nelka Krkošková, ktorá mala na krku koliesko s číslom 9. Priečku číslo 2 obsadila dvojica 

Katarína Bazgerová a EmkaBytčanková, ktorá ako jediná recitovala prózu. 3. miesto patrilo 

dievčatám Tamarke Targošovej a Sáre Kubicovej. Bez odmeny však neodišiel nik, pretože 

tety knihovníčky mali pre každého odvážlivca pripravený malý balíček s prekvapením.   

Záver programu patril vďake všetkým zúčastneným, ako aj potlesku nielen víťazným 

detičkám, ale i tým, ktoré si na svoje ocenenia musia ešte nejaký ten rôčik počkať. Po malom 

občerstvení a spoločnej fotografii so škriatkom Vendelínom sa detské kroky z knižnice 

rozutekali. Ďalšie stretnutia však nenechajú na seba dlho čakať. O ich priebehu informuje 

Kysucká knižnica v Čadci pravidelne na svojej webovej stránke  http://www.kniznica-

cadca.sk/.  
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