SEPTEMBER

MAREC

● O BEZVLÁSKE

● ROZPRÁVKY

Vďaka láskavému a úprimnému príbehu (napísaného na základe skutočných
príbehov) z pera Gabriely Futovej sa zdravé deti učia tolerancii k chorým deťom.
Pre deti so zdravotným znevýhodnením je zase cestou k budovaniu sebavedomia.

Odkiaľ sa vzali a kto sa postaral o to, aby sa zachovali až do dnešnej doby?
Predstavíme si najznámejších zberateľov, ich diela a spolu nájdeme
spoločné znaky rozprávok a rozdelíme si ich do skupín.

● ČÍTAJME VŠETCI, ČÍTANIE JE SUPER

● AKO VZNIKÁ KNIHA
Prečo kniha vznikla a aká dlhá je cesta od vymyslenia príbehu až do spracovania
konečnej podoby si ukážeme vtipnou formou v rámci hravého podujatia.

Motivačná súťaž zameraná na podporu čítania, ktorá spočíva v pravidelnom
navštevovaní knižnice, účasti na vzdelávacích aktivitách, besedách a
hlavne vypožičiavaní a čítaní kníh. Najaktívnejšie kolektívy budú v júni
slávnostne odmenené.

● DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY
Celoslovenské podujatie venované nášmu najväčšiemu zberateľovi ľudových
rozprávok Pavlovi Dobšinskému. Koná sa každoročne 16. marca – pri
príležitosti výročia jeho narodenia a je sprevádzané hravými aktivitami
zaoberajúcimi sa starou ľudovou slovesnosťou. (V prípade záujmu vieme
podujatie prispôsobiť a zrealizovať aj inokedy počas školského roka.)

OKTÓBER
● MALÁ BOSORKA
Dobrodružstvá malej bosorky, ktorá sa chce čo najrýchlejšie naučiť čarovať. Podarí
sa nám pomôcť jej vyčarovať dážď? Zistíme, čo je príčinou jej neúspechu? Podujatie
je zamerané na pochopenie, spracovanie a prijatie pocitov a precvičenie zmyslov.

APRÍL
● ŠŤASTIE JE LÍŠKA

● UČÍME SA SPOLU
V rámci možností vieme pripraviť zážitkové čítanie „šité na mieru“. Podmienkou
je včasné nahlásenie témy a osobná konzultácia scenára na oddelení.

Trochu nezvyčajná rodina, netradičné priateľstvo a zamyslenie, aký je
význam snívania. Múdra líštička nám prezradí, že aj šťastie má svoju farbu.

● ČÍTANIE JE ZÁBAVA

● PITVA KNIHY

Informačná príprava o knižnici, kde sa deti dozvedia všetky základné
informácie – ako sa môžu stať čitateľmi, čo všetko sa v knižnici nachádza a
ako to môžu nájsť a ako s knižkou zaobchádzať.

Netradičné a hravé podujatie zamerané na starostlivosť o knihy a na
podrobné zoznámenie sa s nimi. S pomocou detí zisťujeme, či sa ešte
nejaký zväzok dá zachrániť a čo bolo príčinou zranenia (poškodenia).

NOVEMBER

MÁJ

● MAJSTRÍK A KRASOMILKA

● ČO UČKY NEVIDIA

Príbeh zameraný na environmentálnu výchovu, triedenie a recyklovanie
odpadu. Majstrík a Krasomilka sa s deťmi podelia o tipy na výrobu
užitočných vecí z nepotrebného materiálu.

Dobrodružné a humorné zážitkové čítanie zo školského prostredia (nielen) o
tom, ako sa zo školských lapajov môžu stať skutoční hrdinovia.

● KNIŽNÉ HÁDANKY

● POVESTI

Podujatie zamerané na predstavenie kníh presne pre danú vekovú kategóriu a
inšpirovanie k čítaniu. Spoločne sa dozvieme, či podľa „obalu“ vieme odhadnúť
obsah knižky a pomocou vybraných častí budeme hádať, z ktorej knihy by mohli byť.

Počuli ste už o vodníkovi Valentínovi? Ak nie, na konci nášho stretnutia určite
uhádnete, ktorý to je. Krásna povesť nám ukáže Trenčín a jeho okolie v minulosti
a rozpovie príbeh o jednom netradičnom vodníkovi, ktorý konal dobro.

● PIRÁTI
Zažijeme dobrodružstvo na mori a nazrieme do života pirátov. Dozvieme sa
slávne mená a ich osudy, pirátsku prísahu i prísne pravidlá na lodi, čo jedli,
pili a možno aj to, kde ukrývali svoje poklady...

DECEMBER
● STRIDŽIE DNI
Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Priblížime si všetky zvyky a
tradície v období adventu a predvianočnú atmosféru umocníme milým
príbehom s posolstvom.

● DOBRÝ DEŇ, OPICA ŠKORICA!
Ako sa žilo kedysi, keď ešte mobily neboli? Porozprávame sa, ako nás môže
ovplyvniť ich časté používanie a aké sú zásady ich bezpečného používania.

JANUÁR
● BÁJKY
Kto ich písal a prečo vlastne vznikli? Zoznámime sa s krátkymi, veselými a
poučnými bájkami.

● MALÁ PRINCEZNÁ
Milý príbeh na podporu vnímania vzťahovej väzby, jemnosti a citlivosti detí. Záhadná
obálka skrýva tajomstvo, do ktorého môžeme nazrieť, až keď nám to ujo spisovateľ dovolí.

FEBRUÁR
● AKO SME S ŤUKŤUKOM ŤUKŤUKOVALI

JÚN
● DOKONALÁ KLÁRA

Aké krásne je snívať a ešte krajšie, keď sa sen stane skutočnosťou. Ale niektoré
vysnívané veci si vyžadujú starostlivosť a v prípade živého zvieratka to platí dvakrát.

Veselý a veľmi poučný príbeh zo školských lavíc, ktorý deťom ukáže, že
dokonalosť neexistuje. Vedie deti k tolerancii a k uvedomeniu si skutočných
hodnôt.

● LÁSKAVÉ ROZPRÁVKY

● INDIÁNI

Deti, zamysleli ste sa už nad tým, čo je láska? Víla Agapé nám predstaví 21
jej podôb a o jednej z nich sa aj spolu porozprávame.

● PÍŠEM, PÍŠEŠ, PÍŠEME...

Nazrime spolu do života pôvodných obyvateľov Ameriky! Spoznáme ich
každodenný život, bojové pokriky i fajky mieru, ako sa medzi sebou
jednotlivé kmene dorozumievali a mnoho ďalších zaujímavých informácií.

Obľúbená literárna súťaž pre žiakov ZŠ a príslušných ročníkov 8-ročných
gymnázií pre začínajúce literárne talenty a všetky deti, ktoré baví písanie
príbehov alebo básní. Súťaž vyhlasujeme vo februári a začiatkom júna
zverejníme výsledkovú listinu. Na výhercov čakajú pekné odmeny.

Ponuka pre triedy zameraná na informačnú prípravu o knižnici. Po zvládnutí
hravého kvízu sa deti slávnostne pasujú za čitateľov knižnice a odovzdáme
im čitateľský preukaz. Podmienkou sú vopred vypísané a prinesené prihlášky.

● PASOVAČKA V KNIŽNICI

