
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

 

Čadca (2. marec 2017) –Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja v spolupráci s Občianskym združením Literárny kompas  a Centrom 

voľného času pripravili pre deti materských škôl a ich rodičovkarnevalový večer plný zábavy 

v knižnici. Bavili sa všetci, malí i veľkí a samozrejme aj organizátori. Hneď v úvode 

predstavili teta Peťka v kostýme Snehulienky a ujo Radko prezlečený za klauna všetky 

karnevalové masky. Bolo dojímavé vidieť toľko umu, tvorivosti a času, ktorý venovali rodičia 

svojim ratolestiam a ich snom. Hmýrilo sa to rôznymi zvieratkami, rytiermi, čarodejnicami, 

princeznami, policajtmi, Jánošíkom, šachovnicou, požiarnikom a inými rozprávkovými 

bytosťami. Skôr ako sa rozdali ocenenia, drobci si najskôr zasúťažili. Fúkali sa balóniky, 

skladali rozprávkové puzzle, skákala sa škôlka a liezlo sa rozprávkovým tunelom. Rodičia 

a starkí si pripomenuli spievanú ukazovačku „Hlava, ramená, kolená, palce“ a zacvičili si ju 

so svojimi ratolesťami; nechýbal ani tunel s vláčikom. Vyvrcholením večera bolo ocenenie 

najkrajších masiek. Vecné ceny si odniesli: súrodenci Nezvalovci - Paťko ako Jánošík a Janka 

ako slimáčik, ktorá bola zároveň i najmladším účastníkom karnevalu (rok a štyri mesiace), 

Alica Buchcárová ako motýľ a záhadná princezná Elza z Ľadového kráľovstva. Ani ostatné 

detičky neodišli naprázdno, odniesli si so sebou pamätné listy a veľké lízanky. Na záver sa 

deti vyšantili v rytme hudby a čarovných svetielok.Prekvapením večera bola vysoká účasť 

detí predškolského veku a tak sa naskytla otázka: koľko detí, ktoré ešte nechodia do školy, 

navštevuje knižnicu?„Knižnica zameriava svoju pozornosť aj na deti predškolského veku 

a vytvára podmienky na plnohodnotné trávenie voľného času pre deti i pre ich rodičov a aj 

starých rodičova teší nás, že sa nám to darí.V Úseku pre deti a mládež si aj tí najmenší nájdu 

hračky, detské knižky a spoločenské hry. Knižnica pravidelne pripravuje rôzne podujatia, 

súťaže a aktivity zamerané na túto vekovú skupinu, ako napríklad súťaž v spievaní „O zlatý 

hrebienok EnrikaKokorika“, výtvarnú súťaž „Môj rozprávkový svet“, aktuálne pripravujeme 

7. ročník obľúbenej recitačnej súťaže pre deti z materských škôl ,,Jazýček môj, ohýbaj sa!“. 

Obľúbené aktivity sú v rámci podujatí pod názvom„Rozprávková knižnica na cestách“, kedy 

tety knihovníčky pravidelne navštevujúpredškolské zariadenia v Meste Čadca a v okolí 

a k deťom prichádzajú s ponukami, zameranými na zážitkové čítanie, dramatizáciu rozprávok 

a básničiek pre najmenších, podporujúce kladný vzťah ku knihe a rozvoj detského myslenia 

a rečových schopností. Tematické okruhy aktivít sú venované napr. ročným obdobiam, 



zvieratkám, zvykom, tradíciám, oboznamovanie sa so spisovateľmi a ilustrátormi  detských 

kníh a pod.“, prezradila riaditeľkaKysuckej knižnice v Čadci Janka Bírová. 
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