
KRAJINA  ZKRAJINA  ZÁÁZRAKOVZRAKOV
s H. Ch. s H. Ch. AndersenomAndersenom

*noc v kni*noc v knižžnici*nici*

31. marca 200631. marca 2006



Program:Program:

�� TvorivTvorivéé dielnedielne-- sochsocháár p. r p. BohunickýBohunický;;

�� SSúúťťaažž -- namanamaľľuj si vlastnuj si vlastnéé tritriččko a skko a skúšúška ka 
ššikovnosti a logickikovnosti a logickéého myslenia ho myslenia „„SkSkúús s 
uhuháádnudnuťť““;;

�� BBáábkovbkovéé divadlo divadlo -- H. Ch. H. Ch. AndersenAndersen;;

�� DiskotDiskotéékaka

�� InternetInternet



ÚÚččinkovali:inkovali:
�� rozprrozpráávkarka Filomvkarka Filomééna Krna Kráátka * modertka * moderáátorka a torka a 

sprievodkysprievodkyňňa celou rozpra celou rozpráávkovou nocou;vkovou nocou;
�� KnKnííhvýpohvýpožžiiččkaka RegRegáálovlováá * hlavný dozorca;* hlavný dozorca;
�� šškriatok Fotka *  hlavnkriatok Fotka *  hlavnáá fotografka;fotografka;
�� vvííla Uspla Uspáávanka * komentvanka * komentáár ani netreba;r ani netreba;
�� sochsocháár Ferko ;r Ferko ;
�� elektropoelektropoššttáárr MiMišško * ko * dozorovaldozoroval elektronický kontakt elektronický kontakt 

so zahraniso zahraniččíím;m;
�� AniAniččka Mka Múúdra a mydra a myššky ky –– kniknižžnnéé vývýššky * aby vky * aby vššetko etko 

prebiehalo hladko; prebiehalo hladko; 
�� doktorka Katka doktorka Katka JajbolJajbolíítoto * na* naššťťastie nebolo treba astie nebolo treba 

vyuvyužžiiťť jej slujej služžby;by;
�� teta Marta teta Marta PotravinkaPotravinka * bez nej by deti pomreli hladom;* bez nej by deti pomreli hladom;



TroTroššku ku úúvodu nezavodu nezašškodkodíí

�� RozprRozpráávka je dar. vka je dar. AndersenAndersen ppíísal svoje rozprsal svoje rozpráávky ako vky ako 
dardarččeky pre deti. Pozbieral keky pre deti. Pozbieral kúúsky bsky báájneho sveta, jneho sveta, 
zachrzachráánil pred zabudnutnil pred zabudnutíím vem veľľa kra kráásnych prsnych prííbehov a behov a 
vytvoril vytvoril ččarovnarovnéé rozprrozpráávky o svete, ktorý ho vky o svete, ktorý ho 
obklopoval. obklopoval. 

�� TTááto noc bola výnimoto noc bola výnimoččnnáá aj tým, aj tým, žže podobne tre podobne tráávili noc vili noc 
v kniv knižžnici aj deti z viac ako 140 kninici aj deti z viac ako 140 knižžnnííc nielen na c nielen na 
Slovensku, ale aj v cudzine. Slovensku, ale aj v cudzine. 

�� TakTakžže hor sa do nae hor sa do naššej pernej pernííkovej chalkovej chalúúpky, kde pky, kde ččakalo akalo 
niekoniekoľľko zaujko zaujíímavých hostmavých hostíí.  .  



A detiA deti prichpricháádzajdzajúú ..........



FilomFilomééna Krna Kráátka a ...tka a ...

�� jej medovnjej medovnííkovkováá
chalchalúúpka, do ktorej si pka, do ktorej si 
pozvala svojich hostpozvala svojich hostíí..

�� Veru, deti majVeru, deti majúú pred pred 
FilomFiloméénou renou reššpekt. pekt. ČČo o 
keby ... Nikto nechce keby ... Nikto nechce 
bybyťť zazaččarovaný a preto arovaný a preto 
boli mimoriadne boli mimoriadne 
disciplinovandisciplinovanéé..



Prvý hosPrvý hosťť ......

�� S výtvarnS výtvarnííkom Ferkom kom Ferkom BohunickýmBohunickým odlievali zo sadry odlievali zo sadry 
statostatoččnnéého, i keho, i keďď nie cnie cíínovnovéého vojaho vojaččika a z plastelika a z plastelííny ny 
postavipostaviččky z ky z AndersenovýchAndersenových rozprrozpráávok. Ako sa im vok. Ako sa im 
darilo, pozrite darilo, pozrite ďďalej ....alej ....



ČČo vo vššetko deti vytvorili?etko deti vytvorili?

Vojačik 
je 

trošku 
novodo
bejší, 
ale čo 
už... 
Vojak 
ako 

vojak.



A ... bolo treba doplniA ... bolo treba doplniťť energiuenergiu

�� Po tvorivej prPo tvorivej prááci bolo treba deci bolo treba deťťom doplniom doplniťť ich ich 
energiu a to pizzou. Nech sa prihlenergiu a to pizzou. Nech sa prihláási diesi dieťťa, ktora, ktoréé
neobneobľľubuje pizzu?! Teta Marta ubuje pizzu?! Teta Marta PotravinkaPotravinka sa sa 
postarala o jej pravidelný prpostarala o jej pravidelný príísun. Samozrejme sun. Samozrejme 
zmizla ako zmizla ako ššibnutibnutíím m ččarovnarovnéého prho prúútika a litre tika a litre 
ččajajííku dobrku dobréého sladkho sladkéého sa postarali o dodrho sa postarali o dodržžanie anie 
pitnpitnéého reho režžimu, aby nimu, aby náám nm nááhodou nikto hodou nikto 
neskolaboval. Hoci ... Katka neskolaboval. Hoci ... Katka JajbolJajbolíítoto bola k bola k 
dispozdispozíícii i s pomôckami prvej pomoci ... , cii i s pomôckami prvej pomoci ... , 
nanaššťťastie sme jej odbornastie sme jej odbornúú pomoc nepotrebovali.pomoc nepotrebovali.



PokraPokraččujeme ...ujeme ...

�� Tak, a na deti Tak, a na deti ččakajakajúú
belostnbelostnéé tritriččkkáá, na , na 
ktorých sa môktorých sa môžžu u 
vyvyššantiantiťť a uka ukáázazaťť
AndersenoviAndersenovi, ako si , ako si 
predstavujpredstavujúú postavy postavy 
z jeho rozprz jeho rozpráávok. vok. 
Ako sa im to Ako sa im to 
podarilo, uvidpodarilo, uvidííte te 
ďďalej.alej.



a pokraa pokraččujeme v obdivovanujeme v obdivovaníí......
Jedno tričko 

pre tri 
dievčatá?

Nuž keďže 
prišli až z 
ďalekej 
krajiny 
zvanej 

Petržalka, 
neplánovane 
a veľmi sa 
chceli 

zúčastniť
súťaže, tak 
to potom 
takto 

vyzeralo. 
Super, nie?



Výstava vVýstava vššetkých trietkých triččiek ...iek ...
Čo poviete?

Jedno tričko krajšie ako druhé.

Deti sa teda posnažili ...

Výstava mala úspech a deti si 
vlastnoručne vymaľované tričká
zobrali so sebou domov. Nuž, veď

treba ukázať – kamarátom, 
spolužiakom, rodičom?...



DramatizDramatizáácia ...cia ...

�� ĎĎalalšíší hoshosťť, pani , pani OkapcovOkapcováá zdramatizovala dezdramatizovala deťťom om 
rozprrozpráávku O vku O šškaredom kakaredom kaččiatku... iatku... 

�� ... a veru, deti si ju vychutnali.... a veru, deti si ju vychutnali.



A A ččo deti rozpo deti rozpáálilo?...lilo?...
No predsa 

Disko Jarka

a jej kreatívna, 
súťažná a veselá

diskotéka...



blblááznivznivéé ššantenie pokraantenie pokraččuje...uje...



A nasleduje hra pre A nasleduje hra pre mmúúdredre hlavihlaviččky...ky...

Otázky a 
odpovede. 
Kvízy, 

hádanky, 
predvádzačky, 
čo len chcete.

A veselosti 
bolo dosti.... !



Medzitým ...Medzitým ...

�� sa sa ElektropoElektropoššttáárr MiMišško staral o kontakt so zahraniko staral o kontakt so zahraniččíím a m a 
usilovne usilovne chatovalchatoval s inými knis inými knižžnicami. Komentoval nicami. Komentoval 
dianie v nadianie v naššej kniej knižžnici a odovzdnici a odovzdáával informval informáácie o diancie o dianíí
v zahraniv zahraniččíí nanaššim sim súúťťaažžiacim. iacim. 

�� Postupne ako Postupne ako ččas postupoval k dvadsiatej as postupoval k dvadsiatej šštvrtej hodine, tvrtej hodine, 
oslabila sa pozornososlabila sa pozornosťť dozorujdozorujúúcichcich pri chate v pri chate v 
zahranizahraniččíí, tak, takžže sa objavovali spre sa objavovali spráávy viacvy viac--menej  menej  
nepublikovatenepublikovateľľnnéé. . ElektropoElektropoššttáárr MiMišško aj selekciu ko aj selekciu 
sprsprááv zvlv zvláádol bravdol bravúúrne a rne a ľľavou zadnou.avou zadnou.



A priA priššiel iel ččas ...as ...
�� kekeďď uužž dedeťťom (napriek om (napriek 

tomu tomu žže sa niektore sa niektoréé
vyhrvyhráážžali, ali, žže bude budúú do rdo ráána na 
hore), usadil v khore), usadil v kúútikoch otikoch oččíí
malý malý šškriatok kriatok driemotkadriemotka. . 

�� TakTakžže ... e ... ššup up ššupup do spacieho do spacieho 
vvššelieliččoho. A na dobroho. A na dobrúú noc im noc im 
vvííla Uspla Uspáávanka zanôtila vanka zanôtila 
krkráásnu pesnisnu pesniččku.ku.



NajkrajNajkrajššie sie súú deti kedeti keďď ......
im 

sladký 
spánok 
očká
zlepí
a v 

sníčkoch 
môžu 

prežívať
všetky  
zážitky 
a pocity.



Po sladuPo sladuččkom spkom spáánku,nku,
�� nanašša sponzorka Danka upiekla dvojfarebný kola sponzorka Danka upiekla dvojfarebný kolááčč s ns náázvom zvom 

„„MMňňamam a ham nezostane ani omrvinkaa ham nezostane ani omrvinka““. Deti skuto. Deti skutoččne splnili do ne splnili do 
bodky to, bodky to, ččo so sľľuboval nuboval náázov kolzov kolááččika. A samozrejme, nesmel ika. A samozrejme, nesmel 
chýbachýbaťť ani ani „„žživotabudiivotabudičč ččajajííkovýkový““..



Prv, nePrv, nežž prpríídu rodidu rodiččia ...ia ...
pobaliť

sa,

s 
Filoménou 
Krátkou   

a 
ostatnými 
rozlúčiť
sa...



DarDarččeky na zeky na zááver...ver...

�� Ako by to vyzeralo, keby si Ako by to vyzeralo, keby si 
deti neodniesli z deti neodniesli z 
nezabudnutenezabudnuteľľnej noci nej noci 
dardarččeky na pamiatku?eky na pamiatku?



ZZááverom ...verom ...

� Chceme poďakovať našim sponzorom, ktorí sa pričinili 
o úspešné podujatie a za krásnu noc medzi detskými 
rovesníkmi, knižkami a rozprávkami ďakujeme:

� obchodnému reťazcu BILLA, s.r.o. za darčekové
balíčky;

� Malstav Investu, spol. s.r.o. za tričká a farbičky;

� Zapo, s.r.o. za darčekové predmety;

� Danke Machánovej za superkoláč.



A na A na úúplný koniec...plný koniec...

�� TTúúto prezentto prezentááciu pre Vciu pre Váás pripravila Eva s pripravila Eva 
GyGyöörgyovrgyováá. . 

�� ĎĎakujem za zakujem za zááujem a výdrujem a výdržž..


