
Kulúrno – výchovné podujatia   v Považskej knižnici v Považskej Bystrici 

                                                      Apríl  2019 

 

Pani Mária rozpráva ... beseda s Máriou Gáboríkovou / regionálnou autorkou / 

4. triedy ZŠ Slovenských partizánov 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

1.4.2019 

Mama milovala Gabčíka – beseda s autorkou Veronikou Homolovou –Tóthovou 

Gymnázium v Považskej Bystrici  

1.4.2019 

 

Veľkonočné zvyky – čítanie pre dôchodcov 

Denné centrum 05 

1.4.2019 

 

Informatická príprava – rozprávanie o knižnici a jej službách – pre deti MŠ Jelšové 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

2.4.2019; 25.4.2019 

Slávnostný zápis – žiakov 2. Triedy ZŠ Stred 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

3.4.2019;  24.4.2019; 29.4.2019 

Veľká noc – čítanie pre dôchodcov 

CSS Bystričan 

3.4.2019 

 

Chlapec čo sa z hrášku zrodil – čítanie s porozumením pre žiakov 2.- 4 ročník ZŠ Papradno 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

4.4.2019 

 

Príbeh veľryby Gerdy – čítanie s porozumením pre žiakov 2 triedy ZŠ Slovenských 

partizánov 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

8.4.2019 

 

Informatická príprava - pre deti MŠ Jasenica 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

9.4.2019 

 

Ako divé husi  – literárna hodina pre deti 9. triedy DSA Rozkvet 

DSA Rozkvet  

9.4.2019 

 

Kvak a Čľup sú kamaráti – zážitkové čítanie pre deti MŠ Jasenica 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

10.4.2019 

 

Podmorský svet – prezentácia o živote v oceánoch a moriach pre nadané deti ZŠ  



Slovenských partizánov 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

11.4.2019 

 

Príbeh o troch stromoch – interaktívna hra pre deti 4 ročníka ZŠ Slovenských  

partizánov 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

15.4.2019 

 

Volajte pohotovosť, Tiesňové volanie - beseda s autorom Petrom Lavom 

SZŠ Považská Bystrica   

15.4.2019 

 

Matilda a tvorba Roalda Dahla -  zážitkové čítanie pre deti ZŠ Stred 

Považská knižnica – oddelenie pre deti a mládež 

16.4.2019; 17.4.2019; 30.4.2019 

  

Drotárstvo – literárna hodina pre deti 9. triedy ZŠ SNP 

Považská knižnica – spoločenská miestnosť  

26.4.2019 

 

Cesta na mesiac – literárna hodina pre deti 8. triedy ZŠ SNP 

Považská knižnica – spoločenská miestnosť  

30.4.2019 

 

Abeceda zdravia – beseda – rozprávanie o zdravom životnom štýle (pri príležitosti 

Svetového dňa zdravia: 7.4.) + výstavka náučných a rozprávkových kníh k danej téme. Pre 

žiakov ZŠ – Školský klub detí 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP, 11x 

 

Prišla jar na chotár – literárne pásmo – rozprávanie o tomto ročnom období a o sviatkoch 

Veľkej noci. Pre žiakov MŠ (predškoláci) 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP, 2x 

 

Šlabikár zdravia – beseda – rozprávanie o tom, čo nám škodí a čo osoží (pri príležitosti 

Svetového dňa zdravia: 7.4.) + výstavka náučných a rozprávkových kníh k danej téme. Pre 

deti SŠI (prípravný ročník) 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP  

 

Pondelky s drobčekmi – hry pre malé deti a ich mamičky, 4x 

Pobočka Považskej knižnice v Považskej Bystrici – SNP  

 

Veľká noc a jej tradície –  rozprávanie o najväčšom kresťanskom  sviatku a o tradíciách, 

ktoré pretrvali až dodnes -  informatika pre žiakov ZŠ 

PKPB Pobočka Rozkvet 

 

Svetový deň Zeme – ochrana prírody, nelegálne skládky, znečisťovanie riek a morí – 

informatika pre žiakov ZŠ 

PKPB – Pobočka Rozkvet 

 



Ako správne separovať odpad ?  – informatika pre deti MŠ 

PKPB – pobočka Rozkvet 

 

Bylinkové rozprávky – zážitkové čítanie pre deti MŠ 

PKPB – pobočka Rozkvet 

 

Aprílové rapotanky –  hádanky a riekanky pre deti MŠ 

PKPB – Pobočka Rozkvet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


