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Ahoj kamaráti! 

 Dnes som akýsi veselo netrpezlivý! Od rána sa radujem. 

Pýtate sa prečo? Nuž ja vám to prezradím. Začal sa mesiac 

marec. Hovoríte, že neviete čo je na tom také radostné? 

Nevadí, nikto múdry z neba nespadol. V marci sa nielenže 

začína jar, moje najobľúbenejšie ročné obdobie. Okrem toho 

je marec ešte aj mesiac knihy! Veru, začína sa sviatok 

najkrajšieho ľudského vynálezu. Viem, knižky si treba ctiť  

po celý rok. Lenže i tak je dobre, že máme mesiac, ktorý nám 

ich pripomína. Keďže marec je taký výnimočný mesiac, mali 

by sme sa s knižkami stretnúť. Kto vie, kde sa dá s nimi 

stretnúť? No predsa v knižnici! Tam na polici tíško čakajú  

na vás, deti. Opatrne ich treba otvoriť. Aká to bude kniha,  

to záleží iba na vás.  

Kamaráti možno viete, že KNIŽNICA je kus nábytku,  

do ktorého ľudia ukladajú knižky. Lenže okrem toho  

je KNIŽNICA aj zázračné miesto plné kníh, odkiaľ  

si niekoľko z nich môžete požičať domov. Po prečítaní ich 

však musíte vrátiť spať, aby si ich mohli požičať aj vaši 

kamoši. Pretože teraz sú KNIŽNICE zatvorené kvôli 

ochoreniu Covid-19, neskôr, keď to už bude možné, poproste 

rodičov nech vám ukážu ako taká knižnica vyzerá.  

Dobre sa v nej poobzerajte. A nadýchajte. Vonia múdrosťou,  

ale i zábavou. Možno sa vám zapáči natoľko, že ju začnete 

navštevovať pravidelne. 

Vedeli ste kamaráti, že knižky sa kedysi vyrábali ručne? 

Veru, ručne zmajstrované knižky sa vyznačovali veľkou 

krásou. Boli však veľmi vzácne a drahé. Preto k nim malo 

prístup iba niekoľko šťastlivcov. Za to, že knižky sú dnes 

dostupné každému, vďačíme ujovi Gutenbergovi. Tento pán 



zdokonalil vynález, ktorý sa nazýva kníhtlač. Odvtedy  

sa knižky tlačia v tlačiarňach. 

 Knihy sú vzácne aj dnes a tak nezabudnite, že pri ich 

čítaní treba dodržať niekoľko pravidiel: 

1. Knihu neber do špinavých rúk. 

2. Neklaď  ju na vlhké ani mastné miesta. 

3. Neohýbaj jej rožky. 

4. Medzi jej listy nevkladaj ceruzku ani pero, iba záložku. 

5. Nečítaj ich pri jedení. 

 

Tento mesiac spolu zažijeme veľa dobrodružstiev. Budeme 

čítať rozprávkové príbehy, vyrábať knihy a leporelá, kresliť 

rozprávkové postavy, počítať, hľadať správnu cestu a ešte 

všeličo iné. A pritom budeme cestovať „z rozprávky  

do rozprávky“. Už sa na to veľmi tešíme. 

 

Pán Knižôčka a Vaše pani učiteľky 

 

 

                                                  


