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·kôlkari v kniÏnici
Dne‰né deti Ïijú vo svetle monitorov, osvetlen˘ch v˘kladov a
vtierav˘ch reklám. Ich rodinné
prostredie ovláda technika - televízia, poãítaãe, elektronické
hry... Ak sa tomu dieÈa nedokáÏe brániÈ, v˘sledkom sú neurózy
uÏ v detskom veku. Deti v pred‰kolskom veku preto potrebujú
rozprávky, ktoré v nich prebúdzajú city. Nechceme predsa dopustiÈ, aby z detsk˘ch izbiãiek vy-

Doplácame
na neplatiãov
Mám ÈaÏké srdce na neplatiãov v na‰om dome na Andrusovovej ã. 1. Vieme, Ïe ide
o dvoch-troch, ktorí sú dlÏní
na nájomnom okolo 300-tisíc
korún. Viem, Ïe predseda na‰ej samosprávy nemôÏe ich
mená zverejniÈ, ale malo by si
s nimi poradiÈ bytové druÏstvo.
Veì zákon o vlastníctve
bytov a nebytov˘ch priestorov
hovorí, Ïe správca je povinn˘
sledovaÈ úhrady preddavkov a
nedoplatky vymáhaÈ, prípadne podaÈ návrh na exekuãné
konanie proti t˘m, ktorí neplatia. Ale druÏstvo s t˘m niã
nerobí… A tak my ostatní
vlastne platíme aj za nich nájomné za spoloãné priestory.
Dokedy?
ELIÁ· AUGUSTÍN
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mizli kniÏnice, aby zo Ïivota
budúcich generácií vymizol záujem o dobré knihy, aby na dobrú
noc t˘m najmen‰ím ch˘bali mamine veãerníãky - tie krásne rozprávky z jej detstva. NemôÏeme
oãakávaÈ, Ïe citovú väzbu a lásku, ktorá sa pomaly, ale isto vytráca z mnoh˘ch domovov, nahradí televízia, video, DVD alebo
iné médium. Kolektív uãiteliek z
na‰ej materskej ‰koly sa kaÏdo-

denne usiluje zameraÈ na v˘chovu mravn˘ch hodnôt prostredníctvom ãítania rozprávok.
âo priniesla náv‰teva ‰kôlkarov z Materskej ‰koly na Lietavskej ã. 1 v miestnej kniÏnici na
Lietavskej ulici ã. 14? Urãite veºa,
a to najmä pred‰kolákom, ktorí
od septembra zaãínajú novú etapu vzdelávania. UÏ onedlho budú lúskaÈ prvé slová ãi vety a
kniha sa im stane nepostrádateº-

n˘m prostriedkom zábavy a pouãenia. Náv‰teva kniÏnice bola
spestrením ich kaÏdodenného
Ïivota v ‰kôlke. Nestali sa len pasívnymi poslucháãmi, ale aj aktívnymi spolutvorcami ãinností,
ktoré s tetou knihovníãkou robili.
Pobyt v kniÏnici bol obohaten˘ aj
o prvky literárno-dramatickej v˘chovy, pri ktorej sa deti mohli
oboznámiÈ a prakticky si vyskú‰aÈ rozdiel medzi kniÏnicou a
kníhkupectvom, ãiÏe vypoÏiãiavaním a kupovaním kníh. Teta
knihovníãka ich oboznámila nielen s t˘m, ako sa vyrábajú knihy,
ale ich aj pouãila, ako sa správne
zaobchádza s knihou. Po preãítaní niektor˘ch z nich sa zahrali
aj na ilustrátorov a kaÏd˘ sa pochválil „vlastnoruãne vyrobenou
kniÏkou“. Knihovníãke Jozefíne
Ivankovej chceme touto cestou
poìakovaÈ a vìaku jej prejavili aj
na‰i malí ‰kôlkari t˘m, Ïe jej zarecitovali básniãky a prispeli k

skrá‰leniu interiéru kniÏnice pekn˘mi v˘tvarn˘mi ilustráciami ich
obºúbenej rozprávky O troch
prasiatkach, ktorú im poãas na‰ej náv‰tevy teta knihovníãka
preãítala. Deti odchádzali z kniÏnice s priehr‰tím nov˘ch poznatkov. Kultivovan˘ prejav knihovníãky tieÏ prispel k pozitívnemu
vzÈahu detí ku knihám a k literárnemu umeniu. Svojím prejavom
prebudila detské cítenie a vnímanie, in‰pirovala deti k estetick˘m ãinnostiam, k záujmu o knihy a literatúru.
Pevne veríme, Ïe keì sa deti
nauãia ãítaÈ, budú nav‰tevovaÈ
práve túto kniÏnicu. Po tomto
záÏitku ju niektoré deti so svojimi rodiãmi uÏ aj nav‰tívili.
Îelajme si teda spoloãne, aby
sme aj v budúcnosti radi siahli po
dobrej knihe, ktorá pote‰í na‰e
srdce a prihovorí sa na‰ej du‰i.
Mgr. IVONA PLEVKOVÁ,
M· LIETAVSKÁ 1

Dve hlavné ceny pre slovensk˘ ‰tudentsk˘ dokument

Rozprávka o vajcovej
‰krupinke

·tudujúci filmári sa pochlapili, hoci tentoraz ich v úvodnom
zápolení tromfli práve dievãatá, ãi uÏ skôr mladé Ïeny... no
pred v‰etk˘mi aj tak klobúk dolu - pred ich citmi vyjadren˘mi
umeleck˘mi prostriedkami, pred ich vynaliezavosÈou, nápaditosÈou, vtipom i technickou a remeselnou zdatnosÈou, s ktorou sa nebáli predstaviÈ ani pred veºkou konkurenciou zo zahraniãia.
V dÀoch 5. - 8. marca sa v
Bratislave uskutoãnil 1. roãník
medzinárodného festivalu ‰tudentsk˘ch filmov Early Melons. V
kine MladosÈ a v klube A4 - nult˘
priestor sa poãas troch dní premietlo viac ako 150 filmov od
114 autorov z 13 krajín v 17 programov˘ch blokoch. Poãas troch
dní festival nav‰tívilo spolu 1500
divákov. Program bol zloÏen˘
z troch hlavn˘ch sekcií: medzinárodnej súÈaÏe ‰tudentsk˘ch filmov, súÈaÏe slovensk˘ch ‰tudentsk˘ch filmov a ‰peciálnych
projekcií. SúãasÈou festivalu boli
aj sprievodné podujatia - beseda
so zahraniãn˘mi hosÈami a koncerty domácich a zahraniãn˘ch
skupín.
V medzinárodnej súÈaÏnej
sekcii 43 filmov z 9 krajín hod-

notila porota v zloÏení: Jakub
Felcman, programov˘ riaditeº
festivalu ‰tudentsk˘ch filmov
Fresh Film Fest Karlove Vary,
Erika Kapronczai z festivalu
Dial’ktus v Budape‰ti, slovinsk˘
fotograf a multimediálny umelec
Nejc Saje, animátor a pedagóg
na ‰kole animácie KASK v belgickom Gente Geert Vergauwe,
nezávisl˘ scenárista a reÏisér
z Portugalska Vasco Monteiro
a reÏisérka animovan˘ch filmov
a producentka Ivana Zajacová.
Porota rozhodla o nasledujúcich oceneniach: Cena za najlep‰í hran˘ film nebola udelená,
Cenu za najlep‰í dokument získal film O Soni a jej rodine (réÏia:
Daniela Rusnoková, V·MU Bratislava), Cenu za najlep‰í animovan˘ film získala snímka Life Line

(r. Tomek Ducki, Moholy-Nagy
University of Art and Design Budapest).
Hlavnú cenu festivalu Early
Melons, ktorá bola spojená s finanãnou odmenou 500 eur, získali dva filmy: O Soni a jej rodine
(r. Daniela Rusnoková, V·MU
Bratislava) a Under Underground
(r. Viera âákanyová, FAMU Praha). Porota udelila dve ãestné
uznania filmom Zlínská polévka
(r. Akile Nazli Kaya, Filmová ‰kola Zlín) a Lilli (r. Oliwia Tonteri,
University of Art and Design
Helsinki).
Ceny v slovenskej súÈaÏnej
sekcii udelila porota v zloÏení:
ªudovít Labík, strihaã a pedagóg
V·MU, scenárista Marek Le‰ãák,
kameraman Peter Kelí‰ek a teoretik popkultúry a publicista Juraj
Malíãek.
Porota rozhodla o t˘chto oceneniach: Cenu za najlep‰í strih
získal film Z Viktorovho erotického Ïivota (r. Maro‰ Berák,
V·MU), âestné uznanie získal
film V kruhu manÏelskom (r. Tomá‰ Krupa, FDU AU).
(paty)

Kde bolo, tam bolo, bola
raz v PetrÏalke materská ‰kola na Lietavskej ulici ã. 1. Jedného pekného dÀa sa do ‰kôlky prikotúºalo malé biele vajíãko. Zrazu ìal‰ie a za ním
e‰te mnoho vajíãok, aÏ ich bola celá kopa. Priskackali aj zajaãiky, kaãiatka, oveãky i mama sliepka... Vajíãka v‰ak smútili, Ïe sú len bieluãké. Vraj aj
oni chcú farebné ‰krupinky také pestré, ako sú kvietky na
lúke. KeìÏe sa blíÏili sviatky
Veºkej noci, deti v ‰kôlke sa
rozhodli, Ïe splnia vajíãkam
Ïelanie a s uãiteºkami pripravili v ‰kolskej jedálni veºkú
v˘tvarnú dielÀu. Tam spolu
s rodiãmi a kamarátmi v‰etky
vajíãka obliekli do nov˘ch vyzdoben˘ch ‰krupiniek.
Vyrobili aj nádherné dekorácie k sviatkom jari. Usilovne
strihali, lepili, maºovali - aÏ sa
celá ‰kôlka premenila na pestrú lúku, kde si spolu ‰Èastne
zaspievali i zatancovali.
Kolektív pracovníãok M·

