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PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Dňa 17.6. trieda 5.B z Katolíckej spojenej školy prežila deň s knižnicou, na ktorú čakalo hneď niekoľko
zaujímavých, vzdelávacích, ale i zábavných aktivít.
Ich prvou úlohou bolo prevziať si list od Smelého Zajka a nájsť ho, čomu im pomohli indície a knihovníčka
Slávka. Po príchode na miesto ich nečakal len Smelý Zajko, ale bola tam aj jeho kamarátka Zajačica a tiež
knihovníčka Katina. Žiaci sa dozvedeli informácie o baštách v Nových Zámkoch a pri zmodernizovanej
Fogdovej bašte sa spolu odfotili. Neodišli však naprázdno, čakal ich poklad, ktorý im poslúži k ich tvorivým
aktivitám.
Po príchode do knižnice zažili malé, huňaté prekvapenie. Karin a Andrea, pracovníčky zo Slovenskej aliancie
ochrany zvierat, ktoré sa prišli so žiakmi porozprávať, neprišli samy. Priniesli so sebou šteniatka, ktoré sa stali
stredobodom pozornosti všetkých detí (ale aj dospelých). Dobrovoľníčky žiakom priblížili svoju činnosť,
odpovedali na ich otázky a poskytli im mnohé podnetné poznatky o chove psov.
Pomaly sme prešli k poslednej aktivite. Krásnu bodku dňa im poskytla knihovníčka Silvia, ktorá im pripravila
rozprávkové hádanky, telocvik s abecedou, ale nechýbal ani spev a tanec.
Veríme, že 5.B si tento deň užila rovnako ako my.
Naša veľká vďaka patrí Slovenskej aliancii ochrany zvierat – ich dobrovoľníčkam, ktoré deťom spestrili a
obohatili ich deň.
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Počas mesiaca jún sa jednotlivé kolektívy prvákov zoznámili so stonožkou Rafaelou cez príbeh Daniela
Heviera - Ako stonožku tlačilo. Zároveň si s ňou deti zaspievali i zatancovali. Čakali ich aj rozprávkové
hádanky a na záver vysvedčenie z knižnice 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 7.6.

1.A - KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA
9.6.

1.A - ZŠ MOSTNÁ 13.6.

1.A - ZŠ NÁBREŽNÁ 14.6.

1.A - ZŠ G. BETHLENA 15.6.

1.B - ZŠ NÁBREŽNÁ 21.6.
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1.C - ZŠ NÁBREŽNÁ 22.6.

1.C - ZŠ G. BETHLENA 23.6.

1.B - ZŠ MOSTNÁ 28.6.

2.A - ZŠ MOSTNÁ 21.6.

Počas mesiaca jún k nám zavítali tri triedne kolektívy druhákov. Knihovníčka Slávka si pre nich pripravila
podujatie s knihou 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.B - ZŠ DEVÍNSKA 23.6.

2.C - ZŠ NÁBREŽNÁ 29.6.

PODUJATIA PRE ŽIAKOV

Počas mesiaca jún nás navštívili žiacke kolektívy tretiakov zo ZŠ Nábrežná, ZŠ G. Bethlena a ZŠ Devínska a
štvrtácky kolektív zo ZŠ G. Bethlena. Na podujatiach sme sa venovali životu a dielu známej slovenskej
spisovateľky Gabiky Futovej. Predstavili sme si 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. Podujatia pripravila a realizovala knihovníčka Katina.

3.C - ZŠ DEVÍNSKA 6.6.

3.B - ZŠ G.BETHLENA 8.6.

3.B - ZŠ NÁBREŽNÁ 10.6.

3.C - ZŠ NÁBREŽNÁ 15.6.
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3.A - ZŠ NÁBREŽNÁ 20.6.

4.C - ZŠ G.BETHLENA 17.6.

Cestovanie so Smelým Zajkom sme v tomto školskom roku úspešne zavŕšili s deťmi zo 4.A triedy zo ZŠ
Devínska. 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 sa
konalo 24.6. a pripravila ho knihovníčka Katina v spolupráci so Zajkovcami a autorom knihy - Jozefom
Cígerom Hronským.

4.A - ZŠ DEVÍNSKA 24.6.

Ďakujeme všetkým pedagógom a školským kolektívom, ktoré nás počas tohto školského roka navštívili.
Veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj nasledujúci rok a prinesie rovnaké množstvo úsmevov, zábavy
a nových poznatkov pre žiakov, ako tomu bolo doteraz.
Knihovníčky Rodinnej knižnice sa už teraz tešia na školský rok 2022/2023.

