
   BESEDA SO SPISOVATEĽKOU GABIKOU FUTOVOU 

 

   Dobrý deň, posielam 5 otázok pre p. spisovateľku G. Futovú. 

 

1. Aké Vaše dielo máte najradšej?  

2. Keď dokončíte knihu, vydavateľstvo Vám ju vydá, kúpite si ju 

a prečítate?  

3. Čerpáte pri písaní kníh pre deti inšpiráciu od iného autora – 

kolegu? 

4. Aké knihy čítate najradšej? 

5. Čítajú Vaše deti Vaše diela?  

                                                      

Ďakujem za Vaše odpovede.   

Z Topoľčian do Prešova pozdravuje 😊 

                                                            Juraj F., 5.A  

                                                          ZŠ Tribečská, Topoľčany   

 
 

  Dobrý deň, posielam moje otázky pre pani spisovateľku Gabiku 

  Futovú. 

 

1. Máte doma odložené všetky knihy, ktoré ste napísali? 

2. Čítali Vaše deti všetky Vaše knihy?  

3. Ktorá je Vaša prvá kniha a ktorá posledná?  

4. Baví Vás čítanie? Ak áno, aký žáner je Váš obľúbený?  

5. Ktorá Vaša kniha sa Vám podľa Vás najviac podarila?  

6. Aká je Vaša obľúbená kniha z kníh, ktoré ste napísali?  

 

  Pre  p. Gabiku Futovú som pripravila malý darček - 

 portrét.                                             Nina B., 5.A  

     ↓                                                       ZŠ Tribečská Topoľčany 
 

 



 



Dobrý deň,  posielam moje otázky adresované p. spisovateľke G. 

Futovej. 

  
1. Ste  "moderný" človek, využívate sociálne siete alebo skôr nie? 

2. Ako sa pozeráte na seba ako osobnosť, teda spisovateľku, ako sa 

vnímate?  

3.  Cítite, že ste sa od začiatku svojej spisovateľskej dráhy posunuli 

ďalej?  

4.. Odkiaľ čerpáte námety na svoje knihy pre deti?  

5. Chceli ste sa stať spisovateľkou odmalička?  

 

Posledná a veľmi podstatná vec, ktorú chcem odkázať p. Futovej je  

  Ste úžasná a máte fakt super knižky !!! 🥰 ️🦋  

️ Nina B., 5.A  

 

Dobrý deň, posielam otázky pre p. spisovateľku G. Futovú. 

 

1. Kedy ste začali písať knižky pre deti?  

2. Čo Vás pri písaní inšpiruje, odkiaľ čerpáte svoje námety?  

3. Chováte máte doma nejaké zvieratá?  

4. Ak máte mačky, tak ako sa volajú?  

Vopred ďakujem za Vaše odpovede. Veronika Hlavačková, 6.A  

 

Dobrý deň, tiež posielam otázky pre p. spisovateľku G. Futovú. 

1. Odkedy píšete knihy pre deti?  

2. Aká je Vaša  najobľúbenejšia kniha? 

3. Čítajú Vaše deti, Vaše knižky?  

4. Koľko kníh ste doteraz napísali? 

5. Čo Vás priviedlo k písaniu?  

Ďakujem Vám za odpovede. Pozdravuje Vás Linda Ch., 5.A  



Dobrý deň, ja posielam p. G. Futovej moju ilustráciu jej knihy     

DOKONALÁ KLÁRA. Dúfam, že sa jej bude páčiť. 

Pozdrav z Topoľčian posiela  

                        Ninka K., 5.A  

                              Základná škola Tribečská, Topoľčany   

 

 


