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PODUJATIA PRE ŽIAKOV
Mesiac marec sa pre prvákov v našej knižnici niesol v znamení
slovenských ľudových rozprávok. Knihovníčka Silvia s vílou
Knihomilou, nielen počas Týždňa ľudovej rozprávky, oboznamovala
deti so životom a pôsobením dvoch významných velikánov ľudovej
tvorby - Matejom Hrebendom a Pavlom Dobšinským, ako aj s
klenotom ľudovej tvorby – ľudovými rozprávkami. Dramatizácia
rozprávky Ťahal dedko repu, v tematicky vyzdobenom detskom
kútiku, vyvolala u detí veľké nadšenie. Naša knihovníčka v dobovom
kroji dala krásnu bodku k dotvoreniu atmosféry ľudovej rozprávky.

1.A - ZŠ DEVÍNSKA 14.3.

1.C - ZŠ DEVÍNSKA 15.3.

1.C - ZŠ HRADNÁ 16.3.

1.A - ZŠ MOSTNÁ 16.3.

1.B - ZŠ DEVÍNSKA 17.3.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Rozprávky Pavla Dobšinského
Počas mesiaca marec sa druháci ocitli v rozprávkach Pavla Dobšinského. Knihovníčka Slávka im pripravila
pracovný list, vďaka ktorému si precvičili čítanie, vedomosti o jednotlivých rozprávkach a vyskúšali si aj
písanie v hlaholike.

1.C - ZŠ MOSTNÁ 30.3.

2.A - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA
23.3.

2.A - ZŠ NÁBREŽNÁ 24.3.

2.A - ZŠ DEVÍNSKA 21.3.

2.C - ZŠ DEVÍNSKA 22.3.

2.B - ZŠ DEVÍNSKA 25.3.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV
Mesiac marec sa v našej knižnici už tradične nesie v znamení mesiaca kníh. Pri tejto príležitosti nás navštívila
4.C zo ZŠ G. Bethlena. Putovali sme dejinami kníh od hlinených doštičiek až po moderné 3D knihy. Na záver
podujatia sa deti zabavili hľadaním známych knižných hrdinov, za čo mohli najšikovnejšie z nich získať malú
odmenu.

4.C - ZŠ G. BETHLENA 11.3.

4.B - ZŠ G. BETHLENA 18.3.

Ďalšie
stretnutie
pre
štvrtákov,
pripravené
knihovníčkou Katinou, bolo takisto veľmi zaujímavé:
Podujatie pod názvom Marec s knihami, ktoré zmenili
dejiny sa zameralo na knihy, ktoré svojim vznikom
ovplyvnili chod svetových dejín. Od Chalúpky
strýčka Toma, cez Malého princa až po Harryho
Pottera...
Celkovo sedem kníh potom slúžilo ako kľúč k
indíciám vedúcich k hlavnej myšlienke podujatia. Tou
bolo motto "Knihy nám dávajú krídla!".

4.A - ZŠ NÁBREŽNÁ 23.3.

4.B - ZŠ NÁBREŽNÁ 22.3.

4.C - ZŠ NÁBREŽNÁ 24.3.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV
9.3. a 10.3. nás navštívili žiaci zo ZŠ Nábrežná. Program im pripravila autorka Eliška Tamaškovičová.
Vysmiate deti s nádielkou kníh odchádzali z našej knižnice.

4.B - ZŠ NÁBREŽNÁ

4.A - ZŠ NÁBREŽNÁ

3.A - ZŠ NÁBREŽNÁ

5.B - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA

Na konci marca (30. 3.) nás navštívil triedny kolektív 5. B z Katolíckej spojenej školy. Stretnutie sme
pomenovali Sadíme s Mimi a Lízou. Bolo rozdelené na dve časti. Na začiatku sme pracovali s titulom Mimi a
Líza: Záhrada. Prečítali sme si polovicu príbehu, druhú polovicu si deti dočítajú v triede.
Druhá časť podujatia bola viac praktická. Chlapci mali za úlohu zasadiť bylinky, o ktoré sa budú v triede starať.
Knihovníčka Slávka dúfa, že úrodu prinesú nielen zasiate semienka, ale aj vypočutý príbeh o Mimi a Líze.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV
V marci nás navštívili aj triedne kolektívy šiestakov a siedmakov zo ZŠ Hradná.
Témou podujatia bol marec - mesiac knihy. Žiaci si osviežili svoje vedomosti o rozprávkach Pavla Dobšinského,
zistili, kto bol Matej Hrebenda, vyskúšali si, aké by to bolo písať diktát v hlaholike (bájka: Voly a voz) a
nakoniec sa zahrali aktivitu - kto som. V nej mal vybraný žiak hádať, akú rozprávkovú postavu mu vybrali jeho
spolužiaci, keď sa od zvyšku kolektívu vzdialil.
Okrem podujatia na oddelení, ktoré im pripravila knihovníčka Slávka, mali šiestaci možnosť sa dozvedieť
zaujímavé informácie od knihovníčky Eriky na výstave: Slovenskí ilustrátori ocenení na Bienále ilustrácií v
Bratislave od roku 1967.

6.A - ZŠ HRADNÁ 17.3

7.B - ZŠ HRADNÁ 17.3

6.B - ZŠ HRADNÁ 12.3.

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA

Dňa 29.3. nás navštívili študenti Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. S knihovníčkou Gizkou
absolvovali informatickú hodinu a porozprávali sa o špeciálnych a tlačených dokumentoch. V rámci arteterapie
vyskúšali aktivitu, ktorá spočívala na náhodnom výbere kníh na základe emočného vnímania obálky. Okrem
podujatia na oddelení beletrie a detskej literatúry, mali možnosť prezrieť si aj výstavu Slovenskí ilustrátori
ocenení na Bienále ilustrácií v Bratislave od roku 1967, ktorou ich previedla knihovníčka Erika.

PODUJATIA PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV
Podujatie Rozprávkový dom
Dňa 23.3. nás navštívili škôlkari zo Súkromnej
materskej školy (Montessori Centrum Duha). Privítal
ich Osmijanko, ktorý ich neskôr sprevádzal aj pri
ilustráciách, ktoré boli vystavené v spoločenskej sále
knižnice. Deti si vypočuli knihovníčku Eriku, ktorá
im predstavila rozprávkový dom, ktorým je knižnica.
Ukázala im knihy pre najmenších. Mali možnosť si
niektoré prelistovať, zapozerať sa do obrázkov a prejsť
sa medzi poličkami rozprávok a leporel. Počas
tvorivej aktivity si vytvorili záložku s jarným
motívom.
MATERSKÁ ŠKOLA MONTESSORI

4. - 5. ROČNÍK - ZŠ PRIBETA

1. - 4. ROČNÍK - ZŠ ZEMNÉ

Dňa 18.3. nás navštívili žiaci zo ZŠ Pribeta. Knihovníčka Gizka si pre nich pripravila zaujímavý program
zameraný na marec – mesiac knihy. Dozvedeli sa informácie o Matejovi Hrebendovi a Pavlovi Dobšinskom.
Vyskúšali si zábavné aktivity na tému slovenských ľudových rozprávok. Bola im predstavená knižnica
prostredníctvom informatickej hodiny.
Tešíme sa, že nás navštívili žiaci z iného regiónu. Veríme, že svoju návštevu u nás si ešte zopakujú.
Dňa 28.3. nás navštívili deti prvého až štvrtého ročníka zo ZŠ Zemné. S knihovníčkou Katinou, ktorá podujatie
pripravila, sa vybrali po stopách zberateľov ľudových rozprávok z celého sveta. Zastavili sa pri bratoch
Grimmovcoch a prečítali si rozprávku Žabí princ. Dievčatá aj chlapci sa mali možnosť zapojiť do dramatizácie.
Vyskúšali si úlohu pyšnej princeznej, ako aj premenu žabiaka na princa. V druhej polovici stretnutia si deti
vyrobili na pamiatku záložku do knihy, ako inak - v tvare žaby. Veríme, že sa im čas strávený v knižnici páčil,
a z rozprávky si vzali ponaučenie, že slovo robí človeka, a sľuby, ktoré dávame, by sme mali aj dodržať.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV
Dňa 8. marca navštívili Knižnicu Antona Bernoláka
žiaci 1. ročníkov zo ZŠ Gergelya Czuczora s
vyučovacím jazykom maďarským. Knihovníčka
Gizka im ukázala čarovný svet kníh, porozprávala im
o knižnici a práci knihovníkov. Žiaci mali možnosť
spoznať Šaňa - veselú loptičku, ktorá ich rozosmiala.
Čakala na nich aj mačka vo vreci a v neposlednom
rade slávnostné pasovanie za čitateľov knižnice.
Podujatie ukončil príbeh a to nie hocijaký, ale o
levovi, ktorý sa zatúlal do knižnice. Na záver
stretnutia si žiaci mohli vypožičať knihy.
Tešíme sa na ďalšie stretnutie.

1. A - ZŠ G. CZUCZORA

2022.március 8-án, kedden, a Czuczor Gergely
Alapiskola első évfolyama is ellátogatott a városi
A.Bernolák Könyvtárba. Kovačic Gizka bemutatta a
kisdiákoknak a könyvek birodalmát, elbeszélgettek a
könyvtári élet mindennapjairól és a játékos
foglalkozás igazi örömteli hangulatot varázsolt a
könyvespolcok közé. A diákok megismerkedtek
Sanyival, aki egy izgő-mozgó labdácska. Továbbá
volt zsákbamacska, ünnepélyes könyvtári olvasóvá
avatás és nem utolsó sorban egy oroszlánról is
hallhattak a gyerekek, aki épp betévedt a könyvtárba.
A nagy izgalmak végén mindenki választhatott egy
számára
megfelelő
könyvet
is,
amit
kikölcsönözhettek.
Az újratalálkozás reményében köszönjük a diákok
látogatását.
(Salgó Gabrella - tanárnő)

1. B - ZŠ G. CZUCZORA

PODUJATIA PRE ŽIAKOV - NÁVŠTEVA VÝSTAVY

4.C - ZŠ DEVÍNSKA

5.B - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA

DEVIATACI- ZŠ G. BETHLENA

2.A - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA

DEVIATACI- ZŠ G. BETHLENA

1.B - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA

