
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Môj rozprávkový svet 2016 

 

Čadca (19. apríl 2016) – Hravý svet rozprávok a jeho fantazijné stvárnenie farbami a 

farbičkami patrí neodmysliteľne do života každého dieťaťa. Kysucká knižnica v Čadci (ďalej 

len „knižnica“), ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, usporiadala v tomto roku 

už 13. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže detí materských škôl Môj rozprávkový svet. 

 Dôkazom toho, že táto kreatívna súťaž je medzi detičkami predškolského veku naozaj 

úspešná je aj to, že sa do nej zapojilo 14 materských škôl z regiónu Kysúc s počtom 110 

výtvarných prác, čo je  oproti minulému roku, kedy bolo zaslaných 83 prác, posun vpred.  

 Slávnostného otvorenia vernisáže originálnych malieb rozprávkových hrdinov od 

malých nádejných výtvarníkov sa zhostila deťmi obľúbená pracovníčka knižnice z Úseku 

literatúry pre deti a mládež Petronela Gavenčiaková. Jej vtipné komentáre a trefné otázky 

vyvolali úsmev na tvárach malých škôlkarov, ale aj ich rodičov. Hlavné slovo patrilo deťom 

pri otázkach napr.: ktorého rozprávkového hrdinu majú najradšej, či im častejšie číta knižky 

mamina alebo ocino, a samozrejme, či sa predškoláci tešia do školy a akú školskú tašku by si 

želali. Zábavné podujatie sprevádzali aj vždy očakávané detské „hlášky“, ktoré zvedavosť tety 

knihovníčky Peťky naplno uspokojili, no predovšetkým všetkých pobavili: „Mamina číta 

krajšie, lebo tata ani čítať nevie!“ zaznelo z úprimných detských úst. 

Nasledujúca časť programu patrila odvážlivcom, ktorí sa chceli pochváliť svojim 

básnickým a speváckym nadaním, nechýbalo ani čítanie popletenej rozprávky, a potom sa 

konečne pristúpilo k očakávanému odovzdávaniu víťazných balíčkov a pamätných listov pre 

najšikovnejších detských maliarov. Tento rok bolo dovedna ocenených 34 výtvarných prác. 

Ich jedinečnosť spočívala nielen v rozmanitosti stvárnenia rôznymi technikami, kde najviac 

dominovali samozrejme farbičky a vodové farby, ale aj v úžasnom stvárnení rozprávkového 

sveta rukou malého dieťaťa, ktorého čisté srdiečko zachytí všetko vôkol seba najúprimnejšie. 

„Veľmi sa tešíme, že záujem detí o maľovanie stále vzrastá, veď bez detí a farieb to ani nejde. 

Poďakovať sa chceme samozrejme aj pani učiteľkám, ktoré detičky vedú k tejto tvorivej 

aktivite, ale aj rodičom, ktorí prídu svoje ratolesti do knižnice podporiť, obrázky si 

fotografujú, a tak to všetko celému podujatiu dodáva krajšiu atmosféru.“ upresňuje Petronela 

Gavenčiaková.  



V závere vydarenej akcie odznel potlesk a poďakovanie, ktoré patrili všetkým 

zúčastneným, a keďže po toľkých slovách a smiechu každému vyschlo v hrdle, nechýbalo 

pozvanie na malé občerstvenie a veselé fotografie s farebnou výstavou kresieb Môj 

rozprávkový svet v pozadí. Sprístupnenú výstavu si môžete pozrieť v priestoroch Úseku pre 

deti a mládež v Kysuckej knižnici v Čadci do konca mesiaca apríl.    
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