
 

SRDEČNE  POZÝVAME 

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM 

ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA 

MAMA, TATA, ČÍTAJTE S NAMI 

 

 

ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA je otvorená CELÝ DEŃ! 

Pomedzi uvedené podujatia od rána až do záverečnej vyberáme z knižnice noviniek 

i odporúčaných kníh – ROZPRÁVKUJEME – hlavičky písmenkami, tvorením, logickými 

hrami cibríme a fantázii, zvedavosti uzdu popúšťame.  

 

10. 11. 2016, štvrtok 

9.00  

                                                     Monika to roztočííííí...  (9 / 10r. +) 

                                                     A nielen Monika! Tanečná skupina DANCING ROSES,  

                                                     pod tanečným vedením Barborky Niklasovej, ZUŠ  

                                                     J. Albrechta, nenechá nikoho na pochybách: tanec = radosť! 

                                                     O tanečných radostiach či strastiach medzi školskými  

                                                     lavicami a kamarátskymi vzťahmi besedujeme  

                                                     so spisovateľkou Lenkou Riečanskou. 

 

Monika to roztočí, edícia Navždy kamošky, Lena Riečanská, ilustrácie Lucia Zajac Valová, 

vydavateľstvo Trio Publishing 

 

 

 

10.00  

                                           ...v nemocnici si prelepili zrkadlo novinami, aby sa nemuseli  

                                           na seba pozerať (6r. +) 

                                           Príbeh smutnej bezvláskovej princezny vznikol preto, aby sa  

                                           usmievali všetky deti! Smutným, chorým deťom  

                                           prinavráti úsmev a istotu, že sa nemusia schovávať  

                                           pred svetom. Ich krása s vláskami neodišla, ostala  

v ich srdiečkach.  



 

Hostia: spisovateľka Gabika Futová, ilustrátor Miro Regitko, Dobrý anjel 

O Bezvláske, Gabika Futová, ilustrácie Miro Regitko, vydala nezisková organizácia Dobrý 

anjel – každý, kto kúpi knihu pre zdravé dieťa, pomôže obdarovať choré dieťa 

 

 

 

11.00 

                              Ako sa Maťo s Klinčekom a deti stretli... (5r. +) 

                              Prehliadka VÝSTAVOU k nedožitým deväťdesiatym narodeninám         

                              spisovateľa, ilustrátora, grafika Jaroslava Citu. 

 

                              Viete, deti, ako vzniká večerníček? Kde sa „zoberú“ postavičky, pohyblivé  

                              obrázočky? Čo sa deje na čarokrásnej čistinke kvetinového škriatka  

                              KLINČEKA a slimáka MAŤA? Viete, koľko príbehov spolu zažili?  

                              A čo iní kamaráti z pera a štetca Jaroslava Citu? 

                              Radi vám ich predstavíme! 

 

 

 

13.30 

                            AGU 2 (8r. +) 

                            Pokračovanie Tajomstva čarovného zrkadla nás vráti do tajomného  

                            Jambaru. Ako sa darí Robinovi a Oliverovi pri jeho záchrane? Akú silu  

                            ukrývajú farebné jambarské guličky? Nie je to jednoduché – ide opäť  

                            o nebezpečné dobrodružstvo! Kto získa dôležitý červený diamant? 

                            Hosť: spisovateľ Andreas Cernuska 

                            AGU 2. Boj o červený diamant, Andreas Cernuska, vydavateľstvo Pozsony /  

                            Pressburg / Bratislava 

 

 

 

15.00 
                                       V malom bielom domčeku so žltými dverami (8r. +) 

    Aké príbehy vznikli v záhradnom domčeku Roalda Dahla? Čítame,  

    hráme sa, tvoríme podľa vybraného príbehu. 

 

    Prezentácia diel Roalda Dahla v slovenskom preklade vydavateľstva 

    Enigma Publishing, pripravené k stému výročiu narodenia    

    spisovateľa. 

 

 

 

 

17.00 

                                   Ako Maťo s Klinčekom... (4r. +) 

Čo sa deje na čarokrásnej čistinke kvetinového škriatka Klinčeka a  

slimáka Maťa? Niečo tam šuští, niečo tam džavoce... niečo tam k nim  

do chalúpky chce? Pomaličky, potichučky nakuknite spolu s nami!  

Čítame, hráme sa, tvoríme, ... o tom, Ako Maťo s Klinčekom... 

neprezradíme, veď uvidíte, ktoré vyberieme z Maťovho domčeka.  ;) 



 

Spojené s výstavou k nedožitým deväťdesiatym narodeninám spisovateľa, ilustrátora, grafika 

Jaroslava Citu.  

 

 

 

18.00 

Čo to v lese šuští, šteboce? (6r. +)  

 

 

 

 

 

 

 

Stretli ste už kunu, pĺšika, líšku, daniela, ježka? Králička či výra? Prejdeme sa stránkami o 

obyvateľoch lesa, preštudujeme nákresy prírodovedcov, pokúsime sa o akvarely... 

Zvieratá okolo nás, vydavateľstvo PRO SOLUTIONS 

 

 

 

11. 11. 2016, piatok 

9.00 

                        Ako Maťo s Klinčekom... (4r. +) 

                        Čo sa deje na čarokrásnej čistinke kvetinového škriatka KLINČEKA a 

slimáka MAŤA? Niečo tam šuští, niečo tam džavoce... niečo tam k nim 

do chalúpky chce? Pomaličky, potichučky nakuknite spolu s nami!  

Čítame, hráme sa, tvoríme, ... o tom, Ako Maťo s Klinčekom... 

neprezradíme, veď uvidíte, ktoré vyberieme z Maťovho domčeka.  ;) 

 

Spojené s výstavou k nedožitým deväťdesiatym narodeninám spisovateľa, ilustrátora, grafika 

Jaroslava Citu.  

 

 

 

10.00 

Bratislava v rozprávkach (9r. +) 

  
Poznáme všetky taje a zákutia Bratislavy? S akými osobnosťami sa spája jej história?  

V rozprávkach ukryté nájdeme tajomstvá dielne bádateľa, vynálezcu a konštruktéra, 

bratislavského rodáka Johanna Wolfganga Kempelena. Odhalíme krásu umenia architekta 

Edmunda Lechnera, projektanta Gymnázia na Grösslingovej ulici a Modrého kostolíka. 



 

Hostia: Eva Bolemant, editorka edície Bratislavské rozprávky, autorka knihy Kempelen; 

autorka knihy Lechman Ágnes B. Mánya 

Kempelen; Lechman, ilustrácie Šimon Matrka, vydalo Občianske združenie 

Bratislavské rožky 

 

 

 

11.00 

                            Hľadá sa malá Lucinka! (5r. +) 

                            Herkules a Jonáš, kocúrikovia láskavej tety Mily hľadajú  

                            svoju sestričku! Uniesol ju jastrab!  

                            Veľké dobrodružstvo s množstvom zábavných situácií. 

                            Hosť: ilustrátorka Simona Čechová 

                            Tri mačiatka tety Mily, Mária Lazárová, ilustrácie  

                            Simona Čechová, vydavateľstvo Slovart 

 

 

 

 

13.00 

                                                V malom bielom domčeku so žltými dverami (8r. +) 

                                                Aké príbehy vznikli v záhradnom domčeku Roalda Dahla?  

                                                Čítame, hráme sa, tvoríme podľa vybraného príbehu. 

 

                                                Prezentácia diel Roalda Dahla v slovenskom preklade  

                                                vydavateľstva Enigma Publishing, pripravené k stému výročiu  

                                                narodenia spisovateľa. 

 

 

 

 

 

 

14.00 

                                           Ako Maťo s Klinčekom... (4r. +) 

        Čo sa deje na čarokrásnej čistinke kvetinového škriatka  

        KLINČEKA a slimáka MAŤA? Niečo tam šuští, niečo tam  

        džavoce... niečo tam k nim do chalúpky chce? Pomaličky,  

        potichučky nakuknite spolu s nami!  Čítame, hráme sa, tvoríme, ...  

         o tom, Ako Maťo s Klinčekom ... neprezradíme, veď uvidíte,  

         ktoré vyberieme z Maťovho domčeka.  ;) 

                     

Spojené s výstavou k nedožitým deväťdesiatym narodeninám spisovateľa, ilustrátora, grafika 

Jaroslava Citu. 

 
 



 

16.00 

                           Rozprávky podľa hádanky (7r. +) 

                           Účinkujú deti z Divadla JA, literárno-dramatického  

                           odboru ZUŠ Albrechta pod vedením Zuzany  

                           Spodniakovej a Milana Spodniaka. 

 

                           Vyberáme z príbehov Doktora Jajbolíto, 

                           vydavateľstvo BUVIK a z Prešporských rozprávok¸ 

                           vydavateľstvo Marenčin PT.  

 

 

 

17.30 

                                            Nech žije rodina! (7r. +) 

                                            Pomóóóc, sťahujeme sa!; Deň, ktorý sa nezačal dobre;  

                                            Pristihnutá pri čine; Čože?! Bábätko?  

                                            Ozývajú sa tieto vety aj u vás doma? Tak určite máte veľa 

                                            spoločného s Lolou a jej rodinou   

                                            

 

Maminy, tatovia, dietky, ... príďte sa usmievať = medzi  

stránkami edície Nech žije rodina! vydavateľstva  

VERBARIUM pohľadať svoje rodinné radosti, trampoty,  

ale najmä – úsmevy  

 

 

 

12. 11. 2016, sobota 

10.00 

Ako Maťo s Klinčekom... (4r. +) 

                                    V chalúpke slimáka Maťa a škriatka Klinčeka 

                                    Celý víkend tvoríme čarokrásnu čistinku priateľov z prírody. Prineste si  

                                    domov kúsok krásy a lásky z riadkov a obrázkov Jaroslava Citu. 

                                    Čo sa deje na čarokrásnej čistinke kvetinového škriatka KLINČEKA a  

                                    slimáka MAŤA? Niečo tam šuští, niečo tam džavoce... niečo tam k nim  

                                    do chalúpky chce? Pomaličky, potichučky nakuknite spolu s nami!   

                                    Čítame, hráme sa, tvoríme, ... o tom, Ako Maťo s Klinčekom ...  

                                    neprezradíme, veď uvidíte, ktoré vyberieme z Maťovho domčeka.  ;) 

                                    Spojené s výstavou k nedožitým deväťdesiatym narodeninám 

spisovateľa, ilustrátora, grafika Jaroslava Citu.  

Hosť: výtvarná pedagogička Alenka Niklasová, výtvarná múza  

MÚZY, n.o. a ABC- creative art 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

 



 

11.30  

                                             Tom a Ben 

                                              – DROBCI z VEČERNÍČKA (5r. +) 

                                             Ktorý je nezbedník a ktorý mudrlant?  

                                             Deti, viete, ako vzniká večerníčkový seriál? 

                                             Viete, čo to je storyboard? 

                                             Päť, štyri, tri, dva, jedna – kamera bežíííí!!!  

 

Hosť: autorka námetu a scenáru Vanda Raýmanová 

 

 

 

13.00 

                                                           V malom bielom domčeku so žltými dverami (8r. +) 

                       Aké príbehy vznikli v záhradnom domčeku Roalda  

                       Dahla? Čítame, hráme sa, tvoríme podľa  

                       vybraného príbehu. 

 

                                                           Prezentácia diel Roalda Dahla v slovenskom preklade  

                                                           vydavateľstva Enigma Publishing, pripravené k stému  

                                                           výročiu narodenia spisovateľa. 

 

 

 

 

15.00 

                                                      Na aký koláčik sa podobáte? (7r.+) 

                                                      Niekto je ako jahodový mafin, niekto ako buchta  

                                                      z lístkového cesta... Otvára sa nová cukráreň a pekáreň  

                                                      Cukor a škorica! Rozvoniava nádherne! Cítite? 

 

                                                      Keď sa kniha pripravuje, vyzerá ako stôl zaprášený  

                                                      od múky, škrupiniek vajíčok a kadejakých omrviniek  

                                                      z ingrediencií, ktoré treba správne odvážiť, namiešať a tak  

                                                      akurátne všetko upiecť. A potom jej treba urobiť krásnu  

                                                      reklamu – tak, ako aj novej cukrárni. Hannah a Mia 

neskutočne milujú pečenie! Spoločná záľuba rozvoňala ich priateľstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príďte sa s dievčatami zoznámiť. A možno – i čosi zmajstrujeme  

Hostia: redaktorka Magdaléna Poppelková, marketingová managerka Silvia Masárová 



 

Priateľstvo plné koláčikov, Linda Chapmanová, ilustrácie Kate Hindleyová, vydavateľstvo 

Albatros 

 

 

 

16.00 

                                       Snehová kráľovná (6r. +) 

                                       Tajomná a lákavá. Kráľovná z bieleho kráľovstva.  

                                       Nasadáme na sane rozprávky na motívy divadelnej hry Ľubomíra  

                                       Feldeka s deťmi z literárno-dramatického odboru ZUŠ E. Suchoňa,  

                                       Bratislava pod vedením Tiny Burlasovej. 

 

 

 

 

 

18.00 

                               Tancujeme, spievame (2r. +)  

                               Stratili sa pesničky! Poďte hľadať,  

                               detičky! Nájdeme ich v tunely?  

                               Na lúke? Či v obláčikoch?  

                               V knižočke malej, deťom venovanej. 

                               Hostia: Paci a Pac 

 

Paci Pac, Mário Praženec, vydavateľstvo Fragment, Albatros Media 

 

 

 

13. 11. 2016, nedeľa 

10.00 (7r. +) 

                                   V chalúpke slimáka Maťa a škriatka Klinčeka  

Ako Maťo s Klinčekom... (4r. +) 

                                   Čo sa deje na čarokrásnej čistinke kvetinového škriatka KLINČEKA a 

                                   slimáka MAŤA? Niečo tam šuští, niečo tam džavoce... niečo tam k nim  

                                   do chalúpky chce? Pomaličky, potichučky nakuknite spolu s nami!   

                                   Čítame, hráme sa, tvoríme, ... o tom, Ako Maťo s Klinčekom ...  

                                   neprezradíme, veď uvidíte, ktoré vyberieme z Maťovho domčeka.  ;) 

 

Spojené s výstavou k nedožitým deväťdesiatym narodeninám spisovateľa, ilustrátora, grafika 

Jaroslava Citu.  

 

 

 

11.00 

                                      Ako sa kniha s hračkami skamarátila  (6m +) 

                                      Kniha ako hračka – divadielko pre maličkých  

                                      a ešte menších.  

                                      Hosť: Divadlo MaKiLe  

                                      V spolupráci s internetovým kníhkupectvom  

                                      babyknihy.sk. 



 

12.00 

                                     V malom bielom domčeku so žltými dverami (8r. +) 

  Aké príbehy vznikli v záhradnom domčeku Roalda Dahla?  

  Čítame, hráme sa, tvoríme podľa vybraného príbehu. 

                                      Prezentácia diel Roalda Dahla v slovenskom preklade  

  vydavateľstva Enigma Publishing, pripravené k stému výročiu  

  narodenia spisovateľa. 

 

 

 

 

 

 

13.30 

                          Pozóóór, konkurz do Čarovného cirkusu! (4r. +) 

                          Rodinka zajačikov otvára svoj vlastný cirkus. A to, vám, povieme – ten  

                          cirkus musí byť výnimočný, čarovný!  

                          Deti, zajačí hrdinovia vás potrebujú!  

                          Hostia: CIRKUS KUS = hlavní trenéri nového  

                          cirkusu   

                          Čarovný cirkus, Katalin Szegedi, vydavateľstvo BUVIK 

 

 

 

15.00 

                        Každým tancom bližšie k temnu... (12r. +) 

                        Nina je pôvabná i tvrdohlavá. Miluje tanec až tak veľmi, že prekročí hranice  

                        medzi dobrom a zlom, svetlom a tmou, láskou a nenávisťou. Moderná, 

tajomná,          poetická „rozprávka“ o dospievaní, o nevzdávaní sa.  

                        Hosť: spisovateľka Andrea Gregušová a – ktovie? – možno aj tajomná  

                        tanečnica   

 

Nina. Tanec v zajatí dymu, Andrea Gregušová, ilustrácie Jana Šouflová, vydavateľstvo 

Slovart.  

 

 

 

16.00 

                                Nedeľná pohoda pri rozprávkach a pečení (6r. +) 

                                Voňavé, mňamovkové čítanie. Pozývame k nedeľnému čajíku – a ten  

                                najlepšie chutí s vlastnoručne vyrobenou dobrotou. Recept s láskou  

                                vyberá Mirka Šmahel-Kalisová zo svojej novej knihy plnej zdravia  

                                Hosť: Miriam Šmahel-Kalisová 

 

                                Nie som žiadna bábovka, Miriam Šmahel-Kalisová, vydavateľstvo Injekt 

 

 

 

 

 



 

Súčasťou ROZPRÁVKOVEJ DIELNE je VÝSTAVA k nedožitým 90tym narodeninám tatka 

škriatka Klinčeka a slimáka Maťa, spisovateľa, ilustrátora, grafika Jaroslava Citu. Chalúpka 

z čarokrásnej čistinky odkryje tajomstvá tvorby animovaného seriálu, predstaví autorovu 

tvorbu pre deti, aj tú, ktorá ešte nemá knižnú podobu.  

 

Poznáte bratislavské zákutia a tajomstvá? Bratislava v rozprávkach predstaví publikácie, v 

ktorých sa spoločným čítaním prejdeme po historických tajuplných kútoch hlavného mesta. 

 

Rozprávková dielňa funguje aj ako DETSKÝ KÚTIK. Zverte nám deti, zavedieme ich do 

rozprávky.   

 

Deti hlávky vytrénujú pri logických edukatívnych hrách. Ďakujeme za spoluprácu spoločnosti 

PRO SOLUTION. 

 

Maličkým čitateľom je venovaný BABYKÚTIK s vybranými publikáciami slovenských 

vydavateľstiev a Babyknihy.sk. 

 

S deťmi rozprávkujú autorky projektu Mama, tata, čítajte s nami lektorky tvorivého čítania 

deťom Natália Mazanová a Ľudmila Hrdináková, pedagógovia a študenti Katedry 

knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.    

 

ROZPRÁVKOVÁ DIELŇA pozýva do KNIŽNICE plnej noviniek slovenských 

vydavateľstiev. Ďakujeme vydavateľstvám za spoluprácu. 

 

Rozprávkovo útulnú atmosféru prostredia pomohli dotvoriť práce žiakov výtvarného odboru 

ZUŠ Štefánikova Michalovce pod vedením Aleny Niklasovej.  

 

Za výtvarné práce ďakujeme aj výtvarnému odboru ZUŠ J. Albrechta Bratislava. 

 

Dramatrugia programu: Natália Mazanová 

 

Odborná a umelecká garancia a dramaturgia programu: Natália Mazanová, Ľudmila 

Hrdináková 

 

ČÍTAJTE S NAMI!  

 

        
 

 

rezervácia na program:  

natalia.mazanova@mamatata.sk  

tel. č. 0903 474 426 

mailto:natalia.mazanova@mamatata.sk

