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„Debut Andrey Gregušovej sa nesie
v znamení nenáročného rozprávania
o putovaní červíka Ervína. Ervín žije
pokojným životom na jablonke Ilonke
v jablku Jabuliatku, až sa jedného dňa
strom priveľmi rozkníše a jablkový dom
aj so svojím obyvateľom spadne na
zem. V tej chvíli sa začína séria
dobrodružstiev, kde hlavným cieľom je
krkolomný návrat červíka na domovskú
jabloň,
p re
ktorého
znamenajú
niekoľkometrové vzdialenosti takmer
neprekonateľné prekážky. Putovanie
malého
č e rv í k a
je
plné
nebezpečenstiev – číhajúcich hádam
na každom kroku, napríklad v podobe
žaby Gagy, kozy Elzy, sliepok, drozda,
babkinho strúhadla, no našťastie
stretáva aj viacero sympatických
tvorov, ktorí mu zmenia život
a pomôžu k dosiahnutiu vytúženého
c i e ľa . “

„Bratia Ivan, Ondrej a Tomáš bývajú s
rodičmi v mestečku, v ktorom skapal pes.
Cez prázdniny sa Ivan a Ondrík sťahujú do
Hrušian k babinke a trom dedkom. Prvý
dedko Vilko - dednožko je najmladší z
troch bratov. Je na vozíčku, lebo nemá
nohy. Najstarší Vilkov brat je Vendelín, ale
volajú ho dedočko. Má veľmi silné
dioptrie, bez nich je vlastne takmer slepý.
Tretí dedko, deduško Vinco, zasa veľmi
slabo počuje. Do Hrušian sa chlapci
sťahujú každé leto. To leto, o ktorom
rozpráva táto knižka, bolo mimoriadne,
hoci
sa
začalo
jedným
veľkým
sklamaním.“

Naščák, Peter
Sedem viet o siedmich knihách (Andrea Gregušová – Čertík
Ervín; Il. Juraj Martiška – Slovart : Bratislava, 2009) / Peter
Naščák. – In: Slovenské pohľady. – ISSN1335-7786. – Roč. IV.
– 128, č. 12 (2012), s. 112-113.

Operácia orech a iné dedkoviny / Andrea Gregušová: In:
http://www.mrkvicka.sk/rozpravky/eshop/12-1-Knihy-pre-deti7-9-r/0/5/138-Gregusova-Andrea-OPERACIA-ORECH-a-inededkoviny-detske-knihy

Diár pre deti na rok 2012– prináša
kalendárium, ale aj citáty zo Svätého
písma, príbehy, námety pre šikovné ruky,
recepty a vtipy. Deti sa dozvedia, kde sa
vzala čokoláda, airbag či kolotoč. Získajú
priestor na vlastné poznámky, ale aj na
údaje o rodičoch a kamarátoch. V
kalendáriu sú vyznačené prikázané sviatky
a v závere sú uverejnené aj odporúčané
sviatky
v
rímskokatolíckom
a
gréckokatolíckom
obrade.
Publikácia
obsahuje priestor na rozvrh a zapisovanie
pravidelných krúžkov pre oba školské
polroky.

Originálne modlitby deviatnika pred
Vianocami sú dobrou prípravou detí pred
sviatkom Narodenia Pána. Publikácia má
farebnú obálku a vo vnútri kresby –
perovky, ktoré si deti môžu vyfarbiť podľa
vlastných predstáv.

