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PODUJATIA PRE ŠKÔLKAROV A ŽIAKOV

Počas mesiaca apríl nás navštívili tri kolektívy škôlkarov, pre ktorých pripravila knihovníčka Erika podujatie s
názvom Rozprávkový dom. Najskôr ich v priestoroch knižnice privítal rozprávkový Osmijanko, ktorý ich
zaviedol do kúzelného detského kútika. Tam sa oboznámili nielen s čarovným miestom, ale aj s
rozprávkovými bytosťami a kúzlami. Pani knihovníčke prezradili, aké rozprávky už poznajú a predviedli sa aj
pri recitácii básničky, ktorú sa naučili v škôlke. Nezaváhali ani pri hádanke, ktorú správne rozlúštili. Napokon
sa dozvedeli, že rozprávkovým domom je samotná knižnica, do ktorej im cestu ukázali ich pani učiteľky.
Odchádzali od nás s malým darčekom a povzbudení spoznávať čaro príbehov ukryté v knihách.

MŠ GY. SZÉCHÉNYIHO 20.4.

MŠ GY. SZÉCHÉNYIHO 21.4.

MŠ GY NÁBREŽNÁ 22.4.

1.A - ZŠ G. BETHLENA 11.4.

Dňa 11.4. patril detský kútik oddelenia Rodinnej knižnice víle Knihomile. Tá do svojho kráľovstva prijala
prváčikov, ktorí sa stali plnohodnotnými členmi našej knižnice. Na prvom stretnutí spoznali vďaka jej kúzlam a
čarom krajinky: Písmenkovo, Spievankovo a Rozprávkovo. Tejto púti plnej zábavy a kníh sa zúčastnila: 1.A zo
ZŠ G. Bethlena s knihovníčkou Silviou.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Mesiac apríl sa pre prvákov v našej knižnici niesol aj
v znamení slovenských ľudových rozprávok.
Knihovníčka
Silvia
s
vílou
Knihomilou
oboznamovali 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.B ZŠ MOSTNÁ 6.4.

1.A KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA 7.4.

1.A ZŠ NÁBREŽNÁ 12.4.

1.B ZŠ NÁBREŽNÁ 26.4.

1.C ZŠ NÁBREŽNÁ 27.4.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV
Počas mesiaca apríl sa posledné triedne kolektívy zúčastnili podujatia Rozprávky Pavla Dobšinského.
Knihovníčka Slávka im pripravila pracovný list, vďaka ktorému si precvičili čítanie, vedomosti o jednotlivých
rozprávkach a vyskúšali si aj písanie v hlaholike. Tešíme sa na ich ďalšiu návštevu knižnice.

2.B - ZŠ NÁBREŽNÁ 4.4.

2.C ZŠ MOSTNÁ

8.4.

2.C ZŠ NÁBREŽNÁ 5.4.

2.B ZŠ MOSTNÁ 20.4.

Dňa 6.4. sme sa stretli so žiakmi 4.A triedy zo ZŠ
Devínska. Na podujatí, ktoré pripravila knihovníčka
Katina, sa zamerali na knihy, ktoré svojím 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 DEVÍNSKA

6.4.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Dňa 25.4. nás navštívili tretiaci zo ZŠ G. Bethlena spolu s pani učiteľkami. Na podujatí sme sa venovali životu
a dielu známej slovenskej spisovateľky Gabiky Futovej. Predstavili sme si jej knižnú tvorbu od úplných
začiatkov, až po najnovšie tituly. Pracovali sme s knihou Šelmy v lavici, ktorá dala podnety na rôzne aktivity.
Deti sa mohli identifikovať s postavami z Galérie žiakov, vytvorili sme nový rozvrh hodín pre učiteľov a
vymýšľali sme slová, ktoré sa dajú poskladať z najdlhšieho slovenského slova. Stretnutie pripravila
knihovníčka Katina.
Deti sa na záver stretnutia presunuli do spoločenskej sály knižnice, kde si mohli pozrieť výstavu Alžbety
Vadkerti Havranovej, ktorou ich sprevádzala knihovníčka Erika.

3.C ZŠ G. BETHLENA

25.4.

4.C ZŠ NÁBREŽNÁ

28.4.

Dňa 28.4. a 29.4. k nám zavítala autorka Eliška Tamaškovičová, ktorá si pripravila podujatie na motívy svojho
príbehu Mamičkine sivé oči pre žiakov ZŠ Nábrežná.

3.B ZŠ NÁBREŽNÁ

28.4.

3.C ZŠ NÁBREŽNÁ

29.4.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Sériu podujatí venovanú knihám, ktoré ovplyvnili dejiny, sme zakončili stretnutiami so žiakmi zo ZŠ Hradná.
Zamerali sme sa na knihy, ktoré svojim vznikom ovplyvnili chod svetových dejín. Od Chalúpky strýčka Toma,
cez Alicu v krajine zázrakov, až po Harryho Pottera.. Celkovo sedem kníh zároveň slúžilo ako kľúč k získaniu
indícií, ktoré viedli k rozlúšteniu motta dňa. Tým bolo "Knihy nám dávajú krídla". Dúfame, že podujatie, ktoré
pripravila knihovníčka Katina, bolo pre deti podnetné a znovu sa do našej knižnice vrátia.

5.A ZŠ HRADNÁ

5.4.

5.C ZŠ HRADNÁ

8.4.

5.B ZŠ HRADNÁ

11.4.

6.C ZŠ HRADNÁ 11.4.

Šiestaci zo ZŠ Hradná si osviežili svoje vedomosti o rozprávkach Pavla Dobšinského, vyskúšali si, aké by to
bolo písať diktát v hlaholike (bájka: Voly a voz) a nakoniec sa zahrali aktivitu - kto som.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Dňa 13.4. nás navštívili šiestaci zo ZŠ v Bánove. Pripomenuli sme si Deň Zeme a potom sme si predstavili
knižku Jána Uličianskeho - Štyria škriatkovia a víla. V príbehu vystupuje zlá žaba Futura, ktorá ukradne
hraciu skrinku, vďaka ktorej sa menia ročné obdobia. Spôsobí tým chaos a nakoniec aj vlastnú záhubu. S
deťmi sme skúsili opäť nastoliť harmóniu pomocou magického rituálu, vďaka ktorému starý dub ožil farbami a
melódiami Vivaldiho Štyroch ročných období. Poriadok v prírode sa nám podarilo nastoliť a víla Viva sa
dočkala svojej vytúženej jari. Škriatkovia Fredo, Pikolo, Solário a Vento mali opäť svoje ročné obdobia pod
kontrolou. Veríme, že sa deťom podujatie, ktoré pre ne pripravila knihovníčka Katina páčilo, a opäť k nám
zavítajú.
Dňa 1.4. poslednýkrát previedla knihovníčka Erika triedny kolektív výstavou: Slovenskí ilustrátori ocenení
na Bienále ilustrácií v Bratislave od roku 1967.

ZŠ BÁNOV

3.C ZŠ G. BETHLENA 1.4.

Dňa 27.4. a 29.4. sme sa s deťmi z KSŠ a zo ZŠ G. Bethlena vybrali po stopách Smelého Zajka. Od Tatier k
Dunaju až k Čiernemu moru a odtiaľ rovno do Egypta k pyramídam. Cestovali sme prstom po mape,
spoznávali papyrus a napokon vylúštili hádanku Sfingy, ktorá nás pustila do útrob hrobky. Zajko nás zasvätil
do tajomstiev balzamovania a spoznali sme aj niektorých egyptských bohov. Podujatie pripravila knihovníčka
Katina v spolupráci so Zajkovcami a autorom Jozefom Cígerom Hronským.

5.B KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA
27.4.

4.C ZŠ G. BETHLENA

29.4.

