
 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Radosť v každom slove 
 

Čadca (október – december 2022) Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zrealizovala cyklus literárno – výtvarných a 

literárno – dramaticko – hudobných dielní určených pre zdravotne postihnutých alebo 

inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva v rámci projektu „Rozprávky večných detí 7“. 

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej 

republiky. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. 

Vyčariť čarovný úsmev na tvárach detí, ktoré sú vekom dospeláci a zmýšľaním ako deti, nie 

je niekedy vôbec jednoduché. Preniknúť do ich sveta fantázie, pochopiť ich svojský humor 

a prejav, sme sa snažili v ôsmych tvorivých dielňach. Deti objavili čarovné leporelá 

s otváracími ale i posúvacími okienkami, v ktorých našli svoje obľúbené zvieratká žijúce 

v prírode i na farme. Zvuky zvierat a prírody hádali za pomoci zvukových kníh a radosť 

z uhádnutého zvuku bola neopísateľná. Najviac im učarovali interaktívne knihy z edície 

„Kúzelné čítanie“ od Albi s hovoriacim perom. Niektoré deti zvládli aj ľahšie kvízy z týchto 

kníh, iným stačilo vypočuť si rôzne zvuky a hádať hádanky. V zábavnej súťaži so 

zaviazanými očami sa snažili hmatom uhádnuť akú plastovú napodobneninu zvieratka majú 

v rukách. Didaktické magnetické pomôcky pomohli deťúrencom v predstavivosti a za pomoci 

názorných obrázkov vyskladali všetky ročné obdobia v prírode. Ako sa máme obliekať počas 

leta, jari, jesene či zimy si ozrejmili v názorných učebných pomôckach. Gigantické drevené 

puzzle zaujalo veľkých i malých a rozprávanie o tom, čo všetko robíme počas ročných období 

bolo hlavne o detskej fantázii. Dozvedeli sme sa, že najradšej majú leto, pretože sú prázdniny 

a môžu si pochutnať na obľúbených zmrzlinách. V zime obľubujú hlavne vianočné sviatky, 

jeseň im prináša školu a počas jari sa tešia na prvé kvety v záhradách. V tvorivých dielňach 

s Martinkou Piteľovou si deti osvojili prácu s pastelkami, fixkami či vodovými 

a temperovými farbami. Nakreslili obrázky zvieratiek, prírodu počas roka, vyfarbili stromy, 

lepili, strihali a niektoré deti potrápili aj nožnice. Hudobnú časť v tvorivých dielňach si užili 

všetky deti. Zahrali sa na slona, krokodíla i na opice. Spolu s Radkom Nekorancom spievali, 

tancovali, ale naučili sa i nové pesničky.  

Záverečnou časťou celého projektu bola výstava  prác detí, ktoré sa zúčastnili tvorivých 

dielní. Okrem pestrofarebných výkresov si tu deti našli i svoje fotografie z tvorenia. 

Nechýbalo ani záverečné stretnutie účastníkov projektu, kde sa zvítali kamaráti zo Spojenej 



 
 

školy sv. Jozefa z Turzovky, z Centra sociálnych služieb Slniečko v Oščadnici a z Centra 

sociálnych služieb z Horelice. Deti zo Špeciálnej školy z Čadce a Turzovky sa z dôvodu zlej 

epidemiologickej situácie v škole  nemohli zúčastniť tohto stretnutia, čo nám bolo veľmi ľúto. 

Kamaráti nám predviedli, že vedia pekne spievať, recitovať a taktiež si spoločne zaspievali 

vianočnú pesničku. Každá škola i zariadenie dostali „Veselé pexeso“, v ktorom si deti našli aj 

obrázky zo svojich výtvarných prác. Už pri prvých tónoch z obľúbených pesničiek deti 

zaplnili náš tanečný priestor a všetci bez rozdielu postihnutia sa zabávali. Pri rozlúčke 

nechýbali srdečné objatia, priania k nadchádzajúcim vianočným sviatkom i slzy smútku 

a šťastia. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám i zariadeniam, že sme vďaka tomuto 

projektu spoznali nielen úžasné deti, ale i obetavých pedagógov a vychovávateľov, ktorí sa 

s láskou, úsmevom a porozumením venujú deťom.  

                                                                                                                                   KK 
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