Ahoj
kamaráti !

Milí kamaráti, určite všetci viete, že mesiac marec je aj mesiacom, kedy venujeme väčšiu pozornosť knihám.
Nie, nestaráme sa o ne nejako špeciálne – aj keby si to naozaj zaslúžili, dávame ich však viac do pozornosti
najmä deťom, aby sme vzbudili ich záujem o čítanie. Nič nové pod slnkom, však? Predpokladám preto , že
bude pre vás jednoduché správne odpovedať na súťažné otázky. Odpovede píšte na vyznačené miesta
a doručte do našej knižnice, alebo pošlite mailom na adr. kniznica.dm@gmail.com
a to do 15.apríla .
Odmeny sú pripravené , tak teda do súťaženia priatelia. ☺

1. Veľké upratovanie.
V našej knižnici nastalo zemetrasenie. Úplná katastrofa. Teda asi zemetrasenie, pretože v detskom oddelení
sa z políc zosypali niektoré knihy. Ešte šťastie, že ich nie je veľa. Upratovali by sme celý deň ☺
Viete tieto knihy správne priradiť k autorovi? Meduška, Opice z našej police, Pipi Dlhá Pančucha, Úkryt
grófa Drakulu, Majka Tárajka, Aňa Zipsaňa, Tri múdre kozliatka, Analfabeta Negramotná
Odpovede píšte sem:
Krista Bendová

––––––––––––––––––––––––

Thomas Brezina

–––––––––––––––––––––––––

Elena Čepčeková

–––––––––––––––––––––––––

Mária Ďuríčková

–––––––––––––––––––––––––

Jozef Cíger Hronský

–––––––––––––––––––––––––

Astrild Lindgrenová

––––––––––––––––––––––––––

Ján Uličiansky

––––––––––––––––––––––––––

Jacqueline Wilsonová

––––––––––––––––––––––––––

2. Máte radi napätie ? Ak áno, určite viete, ako sa volajú chlapci – traja pátrači (z detektívnej série kníh pre
deti a mládež), ktorí riešia veľa záhad ,
a odhalia viacerých zločincov?
Trojica žije v Rocky Beach.
Odpovede píšte sem:

__________ ______________

____________

Odpovede píšte sem:
3. Napíš názvy troch vydavateľstiev kníh pre deti. __________

______________

____________

4. Určite poznáte deťmi obľúbenú autorku knižiek Hľadám lepšiu mamu, Moja mama je bosorka, Lepší

otec v hrsti, ako kamoš na streche...
Volá sa Gabriela a priezvisko je ukryté v tajničke doplňovačky
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Legenda: 1. spoločenský pánsky oblek 2. odstúp nabok 3. otec (dom.) 4. oblok 5. nádoba na kúpanie 6. Kainov
brat
Autor doplňovačky: Romanka V. /DKČ/

Tak a ste vo finále. Nezabudnite doručiť odpovede včas, aby ste boli zaradení do žrebovania. Pripíšte svoje
meno, priezvisko a triedu. Ak sa na vás usmeje šťastie, tak určite vyhráte.
PS: Ten, kto naozaj potrebuje poradiť, alebo si nie je istý, odpovede nájde v knižnici . Teším sa na
stretnutie.
Vaša teta knihovníčka☺.

