
Aj v mesiaci máj v knižnici prostredníctvom Facebooku MČ Rača privíta tých najdôležitejších 

návštevníkov – deti, lektorka Katka Kosánová: 

5.5.2021, 17.00 h 

Haló z račianskej knižnice! 

Ahojte, všetci, veľkí, aj malí! Pozývame vás na stretnutie s Jajou a jej kuraťom. Je to kura Nezbeda, 

ktoré má aj svoju knihu a predstavenie s názvom Hlúpe kura.  

Ste zvedaví, aké sú jeho dobrodružstvá a ako vlastne prišlo na svet? Chcete si vypočuť úryvok z knihy? 

Alebo vyrobiť špeci stojan na vajíčko? To všetko môžete v našom nasledujúcom vysielaní z račianskej 

knižnice.  

Knižka „Hlúpe kura“ je interaktívna, rozvíja vzťah dieťaťa a dospeláka, podporuje fantáziu a 

predstavivosť, naučí deti vyjadrovať vlastné myšlienky. Je to skvelá voľba na zábavu doma ale aj na 

dovolenke. Stačí si vziať farbičky, nožnice, jednu hraciu kocku a o zábavu máte postarané. 

Bábkoherečka Jaja (Jana Pokorná Kelemenová) 

„Láska k divadlu, umeniu a maľovaniu sa u mňa prejavila ešte v detstve. V divadle som bola po 

prvýkrát ešte zo škôlky. Bola som úplne omámená, skoro som zabudla vystúpiť z autobusu. Učiteľka 

mnou musela zatriasť, ešteže to urobila inak by som sa tam vozila dodnes. Od malička mám rada 

farby, hry a vymýšľanie. Na základnej škole som nakukla do speváckeho zboru a dramatického krúžku. 

No venovať naplno som sa mu začala ako pätnásťročná. Tam sme skúšali, vymýšľali príbehy a snívali. 

Navštevovala som "Biele divadlo" a potom ZUŠ Kresánka. Veľmi ma ovplyvnil herec a režisér Ján 

Klimo, ku ktorému som chodila na prípravku. Jeho škola mi dala veľa a na jej základe pracujem 

dodnes. Na VŠMU som mala možnosť stretnúť veľa zaujímavých umelcov a pedagógov a som im za 

ich čas veľmi vďačná. "Umelecký prednes" znie to tak strojene a pritom je to také nádherné. Umenie 

používať jazyk a všetky výrazové prostriedky sú znalosti, ktoré človek využije aj v bežnom živote, ale 

ak je herec aj dobrý recitátor má navrch. Ako Jaja hrám divadlo pre deti a rodičov. Hrám prevažne 

svoje príbehy,  ktoré sú vtipné, zľahka poučné, snažím sa o vytvorenie zážitku a preto mám rôzne 

bábky, niektoré žmurkajú, iné lietajú...“ 

Prajeme vám veľa radosti!  

 

Pošlite svoje vytvorené dielka na medialne@raca.sk budú zverejnené na FB Rača a v mesačníku 

Račiansky výber.  

 

SLEDUJTE: FB MČ Rača 

(Dana Ölvecká) 
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