
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Môj rozprávkový svet 

 

Čadca (13. apríl 2015) – Kysucká knižnica v Čadci (ďalej „knižnica“) v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sprístupnila v piatok 9. apríla 2015 výstavu prác 

výtvarnej súťaže Môj rozprávkový svet.  Na slávnostnom vyhodnotení súťaže sa rozdávali 

aj ocenenia. 

Výtvarnú súťaž Môj rozprávkový svet už 12 rokov pripravuje Úsek literatúry pre deti 

a mládež knižnice a oslovuje najmenších milovníkov rozprávkových príbehov. Zapájajú sa do 

nej deti z materských škôl regiónu Kysúc. V aktuálnom roku sa do súťaže zapojilo 12 

materských škôloka zaslalo dovedna83výtvarných prác, z ktorých bolo ocenených 26 

najkrajších. 

Tak ako každý rok výstava odhaľuje svet detí a fantázie. Okrem pasteliek a vodových 

farbičiek si niektorí škôlkari vyskúšali náročnejšie techniky, ako vliepanie sklíčok či krupice. 

Témou prác boli ich obľúbené rozprávky atejto výstave dominujú najmä tri prasiatka, 

princezné, víly, perníkové chalúpky, ale i súčasné rozprávky. 

Slávnostného otvorenia výstavy  a odovzdania cien sa ujala Janka Bírová, poverená vedením 

knižnice, ktorá privítala deti, rodičov a učiteľov. Spolu s organizátorkou Petronelou 

Gavenčiakovou vyhodnotili súťaž a pripomenuli si s deťmi rozprávky známe i neznáme. Obe 

zároveň inšpirovališkôlkarikov, ktorí v nasledujúcom roku pôjdu do školy, 

aby prebádalirozprávkové bohatstvo, ktoré knižnica má a tým najmenším, ktorí ešte čítať 

nebudú, ukázali herný kútik s množstvom hračiek, hier a skladačiek. Príjemné stretnutie deti 

spestrili, básničkami, pesničkami a nechýbali detské „bonmoty“. Na otázku:Kde býva Krtko 

v nohaviciach?, pohotovo odpovedal jeden z víťazov: „U nás v záhrade.“ V závere podujatia 

si prítomní prezreli výstavu a prijali pozvanie na malé očerstvenie. Pre tých, ktorí si výstavu 

budú chcieť pozrieť, bude sprístupnená v knižnici do 5. mája 2015. 

 
Ocenené práce detí: 
Liana Lanková, Viktória Halušková - MŠ Zákopčie 
Stanislav Smoleň - MŠ Horelica 
YasmínaStráňavová, Mária Janišová, Miriam Mravcová - MŠ Turzovka–Šárky 
Izabela Slichová, Nina Zelníková, Aneta Filová - MŠ Skalité Ústredie 
Nina Priščová, Katarína Chmúrová - MŠ Stará Bystrica 
Sofia Šuleková, Andrej Comorek - MŠ Podvysoká,  
Šimon Kufa - MŠ Milošová 
Margaréta Hrabovská, Alexandra Maslíková, Miroslava Tlelková, Katrína Hrubá,  



Ema Poljáková - MŠ Raková 
Alžbeta Reháková - MŠ Čierne–Vyšný koniec 
Vanesa Trembošová, AnetaNajdeková - MŠ Podzávoz 
Rebeka Vrábiková, Šimon Horváth - MŠ Hurbanova 1155 
Karolína Chylá, Katarína Klieštiková - MŠ Fraňa Kráľa 
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