
Najúspešnejší spisovatelia pre deti navštívili ZŠ na 

Konštantínovej ulici  

Minulý štvrtok mali v Základnej škole na Konštantínovej ulici 

čitateľský sviatok. Do školskej knižnice zavítal na pozvanie učiteľky 

Jany Smolkovej trojlístok najúspešnejších detských a mládežníckych 

autorov súčasnosti – Gabriela Futová, Roman Brat a Peter Holka. Celý 

marec čítali žiaci tejto školy diela od spomínaných spisovateľov a na 

stretnutie s nimi si pripravili množstvo zaujímavých otázok. 

Väčšina z nich súvisela s dejom prečítaných kníh, deti zaujímalo, čo 

nové autori pripravujú, padli však aj veľmi zaujímavé otázky 

týkajúce sa súkromného života vzácnych hostí. Po besede prišiel na 

rad krst nového loga školskej knižnice. Krstilo sa netradične – 

kokakolovými cukríkmi. Na záver nechýbala autogramiáda. 

„Z besedy som mala super pocity, deti zo ZŠ na Konštantínovej 

boli veľmi zlaté. Veľmi sa nám páčili otázky, ktoré nám dali 

napísané na papierikoch. Bolo vidieť, že boli písané veľmi 

spontánne, aj s chybami, ale hlavne, boli veľmi úprimné. My sme 

si všetky lístočky pretriedili a potom sme na jednotlivé otázky 

odpovedali. Bolo to veľmi milé,“ opísala svoje pocity zo stretnutia 

so stropkovskými deťmi Gabriela Futová a dodala, že najviac ju 

dostala otázka Aká ste rodina s pani učiteľkou Smolkovou? Veľkým 

prekvapením bol pre trojicu spisovateľov krst nového loga školskej 

knižnice, pretože o ňom vopred nič nevedeli. V ére internetu sa 

ozývajú hlasy, že deti prestávajú čítať. Čo si o tomto názore myslí 

úspešná spisovateľka? „Mám to šťastie, že sa stretávam práve 

s deťmi, ktoré čítajú. Keď niekto niekde tvrdí, že deti nečítajú, 

alebo čítajú málo, vždy sa ich zastávam, že čítajú. Nie všetky, 

ale čítajú.“ Len prednedávnom dokončila Gabriela Futová so 

spoluautorom Romanom Bratom rukopis pod názvom Chlapci spadli 

z višne, dievčatá z jahody, v súčasnosti píše svoj vlastný rukopis 
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určený skôr žiakom druhého stupňa. Na otázku, čo ju pri písaní kníh 

inšpiruje, reagovala: „Najlepšou inšpiráciou je realita. Dnes sa 

toho deje toľko, že človek ani nestihne v knihách zachytiť 

všetko, čo by chcel.“ 

Spektrum 26.4.2010 

 


