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PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Dňa 12.5. 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.B zo
ZŠ G. Bethlena.

Počas mesiaca máj sa jednotlivé kolektívy prvákov
zoznámili so stonožkou Rafaelou cez príbeh Daniela
Heviera Ako stonožku tlačilo, zároveň si s ňou
zaspievali i zatancovali. Čakali ich aj rozprávkové
hádanky a na záver vysvedčenie za ich celoročnú
aktivitu. Bolo to posledné stretnutie s knihovníčkou
Silviou a vílou Knihomilou v tomto školskom roku.
V druhom ročníku ich očakáva knihovníčka Slávka s
múdrou Sovičkou.
1.B - ZŠ G. BETHLENA 12.5.

1.C - ZŠ MOSTNÁ 19.5.

1.A - ZŠ DEVÍNSKA 18.5.
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1.C - ZŠ HRADNÁ 25.5.

1.C - ZŠ DEVÍNSKA 17.5.

1.B - ZŠ DEVÍNSKA 30.5.

1.B - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA 24.5.
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Počas mesiaca máj k nám prvýkrát zavítali druhácke kolektívy zo ZŠ G. Bethlena. Knihovníčka Slávka si pre
nich pripravila informačnú hodinu o knižnici. Spojila ju s príbehom o Kornelovi z knihy Králiček Kornel má
rád knižky. Žiaci si vyskúšali orientáciu na detskom oddelení, hľadali knihy a odpovede na otázky, ktoré im
zadala pani knihovníčka. Na záver svoju aktivitu odprezentovali svojej triednej pani učiteľke a spolužiakom.

2.A - ZŠ G. BETHLENA 31.5.

2.B - ZŠ G. BETHLENA 16.5.

2.C - ZŠ G. BETHLENA 11.5.

Druhácke kolektívy si počas mesiaca máj vyskúšali aj
svoju predstavivosť a trénovanie čítania. Najprv počas
stop-čítania vyberali možnosti, ako by mohol príbeh
Magdaléna a psík z knižnice pokračovať. Zistili, v
ktorých odpovediach sa zhodli s autorkou Lisou Papp.
Viaceré odpovede však ukázali, že by príbeh mohol
napredovať aj úplne inými smermi. Po prečítaní knihy
o Magdalénke si každé dieťa vybralo jednu knihu z
poličky. Vtedy prišlo na rad čítanie s porozumením.
Po uplynutí času, ktorý im dala knihovníčka Slávka,
porozprávali o danej knižke pred svojou triedou a
pani učiteľkou. Túto náročnú bodku zvládli mnohé
deti excelentne.
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2.A - ZŠ DEVÍNSKA 31.5.

2.B - ZŠ DEVÍNSKA 19.5.

2.C - ZŠ DEVÍNSKA 24.5.

2.A - ZŠ MOSTNÁ 17.5.

2.B - ZŠ MOSTNÁ 25.5.

2.C - ZŠ MOSTNÁ 19.5.
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2.A - ZŠ NÁBREŽNÁ 3.5.

2.C - ZŠ NÁBREŽNÁ 9.5.

2.B - ZŠ NÁBREŽNÁ 12.5.

2.A - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA
4.5.

Dňa 30.5. nás navštívil kolektív 3.A triedy zo ZŠ G.
Bethlena. Na podujatí sme sa venovali životu a dielu
známej slovenskej spisovateľky Gabiky Futovej.
Predstavili sme hlavne jej najnovšiu knižnú tvorbu.
Pracovalo sa s knihou Šelmy v lavici, ktorá dala
podnety na rôzne aktivity. Deti sa mohli identifikovať
s postavami z Galérie žiakov, vytvorili nový rozvrh
hodín pre učiteľov a vymýšľali slová, ktoré sa dajú
poskladať z najdlhšieho slovenského slova.
3.A - ZŠ G. BETHLENA 30.5.

Dňa 11.5. nás navštívil kolektív 3.C triedy zo ZŠ Devínska a 20.5. kolektív 3.C zo ZŠ Mostná. Na podujatí,
ktoré pre ne pripravila knihovníčka Katina, sa zamerali na detektívky. Pracovalo sa s knihou Martina
Widmarka - Záhada v kine, ktorá patrí do populárnej série Detektívna kancelária Lassemaja. Deti pátrali po
stopách ukradnutých psov a zapojili všetky svoje pátračské inštinkty. Do poslednej chvíle ich držala kniha v
napätí...
Spoločnými silami sa nakoniec podarilo vypátrať zlodeja, ktorý skončil za mrežami. Majitelia ukradnutých
psíkov sa mohli so svojimi maznáčikmi opäť radostne zvítať.

3.C - ZŠ DEVÍNSKA 11.5.

3.C - ZŠ MOSTNÁ 20.5.

Od Tatier k Dunaju až k Čiernemu moru a odtiaľ rovno do Egypta k pyramídam....Takto sme cestovali so
Zajkovcami a žiakmi počas mesiaca máj.
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 diela Smelý zajko v Afrike Jozefom Cígerom Hronským.

4.A - ZŠ G. BETHLENA 27.5.

4.B - ZŠ G. BETHLENA 6.5.
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4.A - ZŠ NÁBREŽNÁ 5.5.

4.B - ZŠ NÁBREŽNÁ 4.5.

4.C - ZŠ NÁBREŽNÁ 9.5.

7.B - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA
13.5.

Dňa 13.5. sa žiaci 7.B triedy z Katolíckej spojenej školy zúčastnili zaujímavého podujatia.
Dramatizovanou hrou im boli priblížené pozitívne, ale aj negatívne povahové vlastnosti. Žiaci sa šikovne
zorientovali v danej téme a za pomoci pedagogičiek a knihovníčky riešili a analyzovali zadané úlohy. Ako
pomôcka im poslúžila rozprávka Výmyselníci. Na záver stretnutia sa vytvorila vzájomná dôvera, vďaka ktorej
sa žiaci podelili so svojimi vlastnými skúsenosťami a pocitmi.
Ďakujeme pedagógom, ktorí boli nápomocní pri práci s danou tematikou. Podujatie pre špeciálnu triedu
pripravila knihovníčka Gizka.
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Druhé stretnutie s prvákmi zo ZŠ G. Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským bolo plné prekvapení.
Pomocou studničiek múdrosti sa deti naučili rozpoznávať značenia kníh, ich umiestnenie v regáloch a v
neposlednom rade si ozrejmili aj orientáciu v knižnici. Studničky múdrosti boli nápomocné pri aktivite, ktorá
deťom poslúžila pri rozvíjaní vizuálnej pamäte. Ďakujeme za účasť a knihovníčka Gizka sa teší na ďalšie
stretnutie.

1.A - ZŠ G. CZUCZORA 10.5.

Könytárban jártunk
Iskolánk első évfolyama immáron második
alkalommal vett részt az A.B.Könyvtár által
szervezett foglalkozáson. Kovačic Gizka töretlen
lelkesedéssel várta a kisdiákokat. Ez alkalommal
megismertette velük a könyvtári könyvek jelzéseit,
elmagyarázta a kölcsönzés lehetőségeit és egy
kreatív foglalkozást követően, a diákok is
választhattak maguknak egy-egy könyvet. A minap
azt is megtudták a gyerekek, hogy "minden könyv
titkot is rejt", csak el kell olvasni, hogy rátaláljanak.
Hasznos időtöltést kívánunk az olvasáshoz.
Kováč Sylvia és Salgó Gabriella osztályfőnökök

1.B - ZŠ G. CZUCZORA 10.5.

