
Považská knižnica v Považskej Bystrici - Kultúrno – výchovné podujatia  

                                                    Január  2019 

 

Slávnostný zápis- žiakov 1. triedy ZŠ Stred. Považská knižnica – oddelenie pre deti 
a mládež 7.1.2019 

Slávnostný zápis – žiakov 1. Triedy ZŠ Stred. Považská knižnica – oddelenie pre 
deti a mládež 8.1.2019 

Informatická príprava – rozprávanie o knižnici a jej službách - pre žiakov 3. ročníka 

ZŠ   Slovanskej. Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 9.1.2019 

Hlbokomorské rozprávky – čítanie s porozumením pre žiakov 4 tr. ZŠ Stred. 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 10.1.2019 

Zima s Kvakom a Čľupom – čítanie s porozumením z knihy Arnolda Lobela pre deti 

1. triedy ZŠ Stred. Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 11.1.2019 

Zima s Kvakom a Čľupom – čítanie s porozumením z knihy Arnolda Lobela pre deti 

1. triedy ZŠ Stred. Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 14.1.2019 

Informatická príprava – pre deti z MŠ pri požiarnikoch 16.1.2019 

Podivné príbehy siedmich morí – zážitkové čítanie z knihy Jána Uličianskeho 

v humorných príbehoch o moreplavcoch pre žiakov 3 triedy ZŠ Slovenských 

partizánov. Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 22.1.2019 

O sopke, ktorá nechcela odpočívať – čítanie s porozumením  z knihy Daniela 

Heviera pre 1. Ročník ZŠ Stred. Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

24.1.2019 

Hávedník - beseda o všakovakej hávedi, ktorá žije v zemi okolo nás. Považská 

knižnica – oddelenie pre deti a mládež 26.1.2019 

Ako divé husi – literárna hodina pre žiakov 4. ZŠ. Považská knižnica  Január 2019 

Drotárstvo – literárna hodina pre žiakov ZŠ. Považská knižnica Január 2019 

Vítanie nového roka 2019 – Domov dôchodcov. Január 2019 

Prezentácia knihy  -  Danajová Oľga, regionálna autorka. Považská knižnica Január 

2019 

Tajomstvo Tutanchamóna– beseda– beseda o zaujímavostiach starého Egypta (pri 

príležitosti 95. výročia objavenia hrobky najznámejšej múmie). Pre žiakov ZŠ – 

Školský klub detí. Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 



Zimná krása prišla zasa–literárne pásmo – básničky, pesničky a hádanky o tomto 

ročnom odbobí. Pre žiakov MŠ (predškoláci). Pobočka Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici – SNP 

Aké je zimnékráľovstvo? –literárne pásmo – výber básničiek, pesničiek a hádaniek 

o tomto ročnom období. Pre deti SŠI (prípravný ročník). Pobočka Považskej knižnice 

v Považskej Bystrici – SNP  


