
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Podvečer s Andersenom sa vydaril 

 

Čadca (1. apríl 2022) Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja pripravila po dvojročnej prestávke zážitkové podvečerné čítanie s 

rozprávkami Hansa Christiana Andersena. 

Rozprávkové príbehy zo sveta víl, škriatkov, čarodejníkov či princezien, ktoré vyšli z pera 

slávneho svetového rozprávkara H. Ch. Andersena, sú známe po celom svete. Práve v deň 

jeho narodenín si zážitkovými čítaniami pripomíname jeho tvorbu a deti v rôznych kútoch 

sveta zažívajú rozprávkovú noc v knižniciach. Z dôvodu pandémie sme už tretí rok 

nezrealizovali nočné čítanie. Aby deti neboli smutné, tak sme tento rok pripravili aspoň 

zábavný „Podvečer s Andersenom“. V knižnici sa stretli tretiaci z 3.C zo ZŠ Rázusova so 

svojou pani učiteľkou Paťkou a k nim sa pridalo aj zopár žiakov zo ZŠ Podzávoz. 

S očakávaním, dobrou náladou a po vzájomnom predstavení sa deti oboznámili s programom 

večera. Súťažilo sa v rôznych tvorivých disciplínach. Prvou úlohou bolo nájsť v rozprávkovej 

knižke vybraný úryvok z textu rozprávky a ten dal zabrať aj skúseným knihomoľom. V 

tvorivej výtvarnej dielni si deti vytvorili zvitok, na aký sa písalo v minulosti. Vyskúšali si naň 

napísať svoje meno v hlaholike a prišli na to, že dnešné písmo je omnoho jednoduchšie. Aj 

súťaž v počúvaní známej pesničky „Pán Andersen“ od Darinky Rolincovej zaujala. Úlohou 

detí bolo zrátať koľkokrát Darinka zaspievala meno Andersen a koľko rozprávok bolo 

spomenutých v tejto piesni. Cisárove nové šaty je známy príbeh o samoľúbom cisárovi, ktorý 

sa rád parádil. Deti sa zahrali na cisára a z prichystaných rôznych kúskov oblečenia a 

doplnkov tetám knihovníčkam pripravili módnu prehliadku. To bolo radosti a smiechu  keď 

začala módna prehliadka ako z módnych časopisov. Promenáda vymódených detí bola 

sprevádzaná  vtipnými komentármi o „autfite“ svojich kamarátov, čo ešte znásobilo už tak 

výbornú zábavu. Ani sme sa nenazdali a spoločne strávený čas v knižnici rýchlo ubehol. 

Rozlúčka so sladkou odmenou potešila všetky deti. S úsmevom a s nezabudnuteľnými 

zážitkami z „andersenovského“ podvečera sme sa rozlúčili. Nielen kamaráti, ale aj my 

dospeláci si želáme, aby budúci rok sme spolu prežili zázračnú noc v našej knižnici. Tety 

knihovničky Petra a Ivana ďakujú pani učiteľke Paťke Jurištovej za spoluprácu a tešíme sa na 

ďalšie spoločné aktivity v knižnici. 
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