
Kultúrno – výchovné podujatia  v Považskej knižnici v Považskej Bystrici 

                                                 Marec 2019 

 

Chlapec, čo sa z hrášku zrodil – beseda o knihe Janko Hraško spojená s detskými 
ľudovými hrami, povedačkami, vyčítankami a pesničkami. Pre MŠ Železničnú, 
Považská knižnica - oddelenie pre deti a mládež 01.03.2019 

 

Týždeň slovenských knižníc: Tvorivé nápady knižničnej sovičky Aničky  

                                 pre šikovné a múdre detičky 
 
Považská knižnica - oddelenie pre deti a mládež, Jarné prázdniny  04. – 08. 03. 2019 
od 10,00 – 11,00 hod. 
 
Čítačka s tetou Helenkou – beseda s autorkou knižiek s básničkami pre najmenších 
deti z MŠ Stred, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 11.03.2019 
 
História Považskej knižnice v Považskej Bystrici – prezentácia pre deti 3. triedy 

ZŠ Slovenských partizánov, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

12.03.2019 

Podmorské rozprávky – prezentácia a čítanie kníh o podmorskom svete, Deti zo 

Spojenej školy internátnej v Považskej Bystrici 1. stupeň, Považská knižnica – 

oddelenie pre deti a mládež 13.03.2019 

Oceány a moria – prezentácia pre deti zo Spojenej školy internátnej v Považskej 

Bystrici 2. stupeň, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež , 14.03.2019 

Deň ľudovej rozprávky – Vítame Vás v kroji 

Rozprávkar Pavol - prezentácia o živote a tvorbe Pavla Dobšinského pre žiakov 4. 

Triedy ZŠ Slovenských partizánov, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

14.03.2019 

Rozprávkar Pavol - prezentácia o živote a tvorbe Pavla Dobšinského pre žiakov 4. 

Triedy ZŠ Slovenských partizánov, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

18.03.2019 

Chlapec, čo sa z hrášku zrodil – beseda o knihe Janko Hraško spojená s detskými 
ľudovými hrami, povedačkami, vyčítankami a pesničkami. Pre žiakov 1. triedy ZŠ 
Stred, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 19.03.2019 

Informatická príprava - ZŠ Dolná Mariková žiaci 2. triedy, Považská knižnica – 

oddelenie pre deti a mládež, 20.03.2019 

Rozprávka o strome, ktorý sa premenil na obrázkovú knižku – MŠ Šebešťanová 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež, 21.3.2019 



Slávnostný zápis do knižnice – žiaci 2. triedy ZŠ v Považskom Podhradí, Považská 

knižnica – oddelenie pre deti a mládež, 26.03.2019 

O troch stromoch - interaktívna hra – pre žiakov 4. ročníka, Považská knižnica – 

oddelenie pre deti a mládež 27.03.2019 

Noc s Andersenom – 14. ročník spiacej noci pre 20 detí zo ZŠ Slovenských 

partizánov, Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 29.03.2019 

Duša donaha - Oľga Rojková  prezentácia knihy – Považská knižnica 08.03.2019 

o 17,00 hod. 

Cesta na mesiac – literárna hodina, Považská knižnica  12.03.2019 o 11,00 hod. 

Mama milovala Gabčíka – beseda s autorkou V.H.Tóthovou, Považská knižnica 

Najlepší čitateľ za rok 2018 – vyhodnotenie - Považská knižnica Považská Bystrica 

04.03. o 15.30 hod. 

Príbeh o troch stromoch – literárna hodina – 6. roč. ZŠ, Považská knižnica 

19.03.2019 o 8,45hod. 

Stromy v knihách  - literárna hodina – 5. roč. ZŠ, Považská knižnica  19.03.2019 

o 10,40 hod. 

 

Maják ľudskosti – prezentácia knihy reg. autorky  Harmónia súvislostí – IX. ročník 

vzdelávacieho cyklu, Považská knižnica 

 

Kráľovná slovenskej literatúry– literárne pásmo– Mária Ďuríčková (15. výročie 

úmrtia) – výber z tvorby pre školákov: rozprávky a povesti. Pre žiakov, Pobočka 

Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

Deviatková Mariekna – literárne pásmo – výber z tvorby Márie Ďuríčkovej (k 15. 

výročiu úmrtia) pre najmenších: čekanky, vyčítanky, hádanky. Pre žiakov MŠ 

(predškoláci) 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP 

Jako k nám prichádzajú knižky? – informatická výchova – vysvetlenie pojmov: 

spisovateľ = autor, maliar = ilustrátor, názov knihy, redaktor, kníhkupectvo, 

vydavateľstvo. Pre deti SŠI Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP  

Pondelky s drobčekmi – hry pre malé deti a ich mamičky 

 

 



 


