
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Jazýček môj, ohýbaj sa! 

Čadca (13. máj 2016) – Už po šiestykrát sa v Kysuckej knižnici v Čadci ohýbali jazýčky v 

recitačnej súťaži talentovaných škôlkarov, ktorá sa vyhlasuje pod príznačným názvom 

„JAZÝČEK MÔJ, OHÝBAJ SA!“ Do súťaže sa prihlásilo štrnásť materských škôl z regiónu 

Kysúc, ktoré prišli do knižnice reprezentovať dvadsaťpäť súťažiacich detí.  

Recitačné dopoludnie odštartovali speváčky z Centra voľného času v Čadci: Lilliana Murčová 

a Karolínka Kováčová, ktoré hrou na klávesoch sprevádzal Radoslav Nekoranec. 

Knihovníčka a organizátorka podujatia Petronela Gavenčiaková sa deťom prihovorila 

v krásnom lienkovom kostýme a zoznámila ich s porotou, ktorá pracovala v zložení: 

Miroslava Barancová, Ľubica Lašová a Marta Kučerová. Aby malí recitátori prekonali 

počiatočnú trému, teta knihovníčka sa im milo prihovorila, vyzvala ich, aby sa predstavili 

a povedali niečo o sebe. Prítomní rodičia, starí rodičia, učitelia i súťažiaci sa tak podozvedali 

všeličo zaujímavé i úsmevné. Napríklad Adelka na otázku: „Z akej si škôlky?“, odpovedala 

jednoznačne: „Zo slniečkovej.“; Samuelko zas na otázku: „Odkiaľ prichádzaš?“, odpovedal: 

„Zo Slovenska.“ Prítomní sa dozvedeli i zaujímavú odpoveď na otázku „Kto má rád oriešky?“ 

z obecenstva odznelo: „No predsa veveričky a dedkovia!“  

Organizátorka Petronela Gavenčiaková hodnotí podujatie slovami: „Chcem sa poďakovať 

pedagógom za spoluprácu a výbornú prípravu detí, ktorá je z roka na rok na vyššej úrovni. 

Teší nás i veľký záujem detí o túto súťaž. Vypočuli sme si interpretáciu básničiek, ktoré boli 

prijateľné veku i chápaniu predškolákov, svojim rozsahom boli dlhé i kratšie. Z autorov sa 

najčastejšie objavovali mená spisovateliek: Ľudmila Podjavorinská, Alica Náhliková a Jana 

Humeníková.“  

Z veľkého množstva súťažiacich nebolo jednoduché vybrať tých najlepších. Nakoniec porota 

rozhodla, že ocenenia rozdelí nasledovne: 1. miesto Matúš Lehotský, 2. miesto Karolína 

Jašurková, 3. miesto Karolína Šušková. Ocenenie vo forme potlesku a hodnotného balíčka  

si však na záver odnieslo každé dieťa, ktoré sa do tohto ročníka súťaže aktívne zapojilo.  

Milí rodičia a učitelia, ak u Vašich ratolestí a zverencov objavíte recitačný talent, dajte im 

šancu, aby sa mohli ďalej rozvíjať. Súťaž „JAZÝČEK MÔJ, OHÝBAJ SA!“ pomáha deťom 

v rozvoji ich komunikačných, jazykových i pamäťových schopností, odhaľuje a rozvíja skrytý 

talent, ktorý môže výrazne ovplyvniť budúcnosť malého človiečika. Už teraz môžete začať 

s prípravou na účasť v nasledujúcom ročníku súťaže. Tešíme sa na váš záujem a návštevu 

knižnice. 
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