
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 

Maľuje príroda, maľujú deti 
 

Čadca (27. apríl 2019) – Jarné dni konečne začali tešiť všetky naše zmysly naplno - slniečko 

maľuje žltou čoraz silnejšie, tráva sa veselo zelenie a rozkvitnuté puky stromov voňajú všade 

naokolo. Túto farebnú hravosť prírody by sme si najradšej namaľovali na papier – hotová 

rozprávka. Alebo, žeby sme umenie farieb a fantázie prenechali väčším odborníkom? A 

pýtate sa komu? - Predsa deťom. Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Občianske združenie Literárny 

kompas usporiadali v poradí 16. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže detí materských škôl Môj 

rozprávkový svet 2019. 

 Predsviatočné obdobie Veľkej noci spestrilo v knižnici slávnostné otvorenie výstavy 

čarokrásnych detských maľbičiek v stredu 17. apríla 2019. Do súťaže sa v aktuálnom roku 

zapojilo 17 materských škôl a zaslalo 146 kresieb, z ktorých bolo ocenených 34 najkrajších. 

Z rozprávkových príbehov na pomaľovaných výkresoch vykúkali postavičky zo známych 

ľudových, ale i modernejších kreslených rozprávok - Zlatovláska, Danka a Janka, 

Snehulienka a sedem trpaslíkov, Tri prasiatka, Popolvár, Macko Uško, Tlapková Patrola... 

 V úvode vernisáže privítala pani riaditeľka Kysuckej knižnice Janka Bírová kolektív 

pani učiteliek, rodičov, starých rodičov a samozrejme detí. Priebeh podujatia usmerňovali 

spolu s Mirkou Rosinovou, pracovníčkou detského úseku. Pre jej farbami hýriaci kostým 

a šantivú náladu ju deti pomenovali Popletka. Veru, malí nádejní maliarikovia a farbulienky 

sa hneď ujali svojho slova a nebojácne odpovedali aj na otázky z rozprávkového sveta. S 

radosťou sa podelili o to, ktorú rozprávku majú najradšej, a taktiež prezradili, kto im ich 

obľúbené príbehy čítava pred spaním. Chlapci sa veľkonočnou básničkou predstavili ako 

udatní šibači a dievčatá ich za ich snahu potešili piesňou. Po prečítaní rozprávky „O statočnej 

sliepočke“ prišiel čas na dlho očakávané rozdávanie vecných balíčkov a pamätných listov, 

ktorými boli deti odmenené za ich roztomilé farebné dielka. „Svet rozprávok je čarovný 

a roztomilý a svet rozprávkových kresieb a malieb súťažiacich detí najčarovnejší. 

Rozprávkové kresby detí pripomenuli detské hravé džavotanie, ktorými vyjadrili pocity, 

nálady a radosti našich deťúreniec. Detské maliarske výtvory poodhalili ich vnútorný svet, ich 

zážitky a potešenia z čítania, vnímania rozprávok a víťazstva dobra nad zlom. Deti prinášajú 

veľa potešenia a bolo úžasné stráviť príjemné chvíle so súťažiacimi nádejnými maliarmi,“ 

dodáva k podujatiu pani riaditeľka  Janka Bírová. 



 Veselé predpoludnie bolo zakončené známou piesňou „Pec nám spadla“, ktorú si 

všetci spolu nielen zaspievali, ale i zahrali. V závere zaznel veľký potlesk a nechýbalo ani 

chutné pohostenie v priestoroch detského úseku. Veľmi pekne ďakujeme všetkým 

návštevníkom podujatia za ich účasť a podporu aktivít Kysuckej knižnice. Výstava 

originálnych kresbičiek od talentovaných detských "maliarikov a farbulienok" z regiónu 

Kysúc bude sprístupnená v priestoroch knižnice do konca mesiaca jún 2019.  
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Šikovní maliarikovia 
 



 

Spievame si „Pec nám spadla“ 
 

 

Farebné fotenie 


