
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Žiarivé očká nad rúškom 
 

Čadca (september – december 2021) 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 6“. Projekt bol realizovaný s 

finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Spolufinancovanie zabezpečil 

Žilinský samosprávny kraj. 

Vstúpiť do sveta “večných detí”, ktoré napriek svojmu dospeláckemu veku zostávajú deťmi, je veľmi 

obohacujúce, ale i poučné. Ich svojský  humor bez zábran a jednoduchý pohľad na svet sme odhalili 

pri všetkých tvorivých dielňach. Spolu sme sa zoznámili s troma prasiatkami, na ktoré striehne vlk a 

ich dramatizácia rozprávky so stavaním tehlového domčeka bola príkladom toho, že všetky deti chceli 

postaviť bezpečný domček pre prasiatka.  Čo všetko patrí do torty od psíčka a mačičky a hlavne ktoré 

potraviny sú nášmu zdraviu prospešné bolo úlohou ďalšej tvorivej dielne. O tom, že červík Ervín býva 

v jabĺčku, nakreslili deti pekné obrázky a papierový červík vykúkal z okienka jablka. Zvukové knižky 

aj zvukové puzzle mali u detí veľký úspech a spoločne sme sa snažili uhádnuť komu daný zvuk patrí. 

Či to boli zvuky zvierat, dopravných prostriedkov alebo hudobných nástrojov. Spoznať dopravné 

značky, správne umiestniť semafór či prechod pre chodcov deti zvládli na jednotku. Hudbu a pesničky 

majú radi všetky deti a dokonca i tie ostýchavé stratili zábrany už pri pvých tónoch, ktoré zahral na 

kearboarde Radko Nekoranec z Centra voľného času Čadca. Spoločne sme zaspievali, zahrali na 

hudobných nástrojoch a premenili sa na zvieratká z farmy, žabky či kačičky z pesničiek. Obrovský 

úspech zožal aj podlahový klavír, na ktorom sa deti učili hrať nohami. Deti mali zážitok i z hry na 

detskom xylofóne a vyskúšali si aj to, že hrať na detskom keyboarde nie je vôbec jednoduché a treba 

veľa trénovať. Vypočuli sme si i pekné nové pesničky z detských CD, naučili sa lúskať prstami, dupať 

nohami a silno zakričať “hola – hey” na celú knižnicu. Skamarátili sme sa s farbičkami, štetcom, 

lepidlom, fixkami či nožnicami a výsledkom sú prekrásne detské dielka, ktoré sme vystavili u nás v 

knižnici. Výstava “Vytvorili sme pre vás” je dôkazom toho, že čas strávený s deťmi zo Spojenej školy 

v Čadci, zo Spojenej školy internátnej sv. Jozefa z Turzovky a z Centra sociálnych služieb “Slniečko” 

z Oščadnice mal zmysel a zanechal nielen v deťoch, ale i v nás nezabudnuteľné spomienky. Na 

pamiatku deťom zo zúčastnených zariadení ostane “Veselé pexeso”, ktoré je výsledkom z ich 

jedinečných výtvarných prác. Ďakujeme za ústretovosť a  pomoc pri realizácii projektu všetkým 

pedagógom, vychovávateľom, Radkovi Nekorancovi a Martinke Piteľovej. V dnešnej ťažkej 

zarúškovanej dobe sme sa presvedčili, že i očká detí sa vedia smiať. Milé ďakovné slová či spoločná 

fotografia so šťastnými deťmi má zmysel, vyžaruje úprimnosť, teplo a cit detskej dušičky. 



 

 
                                                                                                           KK 

                                                                                                   Petronela Gavenčiaková 
                                                                                                      Kysucká knižnica v Čadci  

                                                                                                 Ul. 17. novembra 1258  
02201 Čadca  

LATITUDE 49°26'12,154"N  
LONGITUDE 18°47'5,862"E 

 
 
 
 
 

 

 



 

 



 

 


