
   

 

 

                        

 

Hráme sa a súťažíme  
 

 

Precvičovanie a rozširovanie vedomostí, pamäti, 

motoriky, zručností – individuálne alebo v 

skupinách 

 

 Puzzle – rôzna tematika 

 Rozprávkové kvarteto 

 Knižničné pexeso 

 Svet v kocke 

  Abeceda v kocke 

 Hlavolamy – pre rôzne vekové kategórie 

 Zábavné minútové kvízové hry 

 Súťažné a zábavné hry  pri rôznych 

príležitostiach osláv Dňa detí, koniec 

školského roka a pod. 

 

 

             

                   Pravidelné aktivity 

 

NOC S ANDERSENOM 

 

PASOVANIE PRVÁKOV 

 

JARNÝ MARATÓN S KNIHOU 

 

BESEDY  SO SPISOVATEĽMI  

 

PREZENTÁCIE NOVÝCH KNÍH 
 

Kn i žn i ca  B ra t i s l ava   -  No vé  Mes to  

2 0 17  

Knižnica Bratislava - Nové Mesto  

Pionierska 12, 831 02 Bratislava 

Telefón: 02/44253985 

E-mail : kbnm@kbnm.sk 

 

Tvorivé dielne  
 
 
 - Fašiangové plesy a karnevaly – masky a škrabošky 

 

-Čo je Valentínka, Srdiečko pre mamičku– srdiečka    

  s venovaním, skladané, s točenými ružami, jedno - 

  duché kategórie 

 

-Veľká noc, jar – farebné papierové vajíčka, zajači  

  kovia, zvieratká 3D z papierových gulí 

 

- Jeseň – využitie prírodných materiálov 

  lesní škriatkovia, šišky ako farebné kvety, lepenie  

  listov – ryba, sova, lev, farebné ruže z listov, jesen- 

  ný strom- vytváranie listov krčením farebných ser- 

  vítok 

 

- Vianoce a zima – farebné papierové pozdravy  

   a ozdoby aj 3D, postavy zo šišiek, maľovanie  

   na sklo. skladanie 3D hviezd 
 

Riadený rozhovor: zvyky a tradície, básne, 

piesne k danej tematike podľa ponuky alebo 

na základe vzájomnej dohody 

 

 

  Pomôcky a materiál poskytuje knižnica 

 

 

 

 



 

Zážitkové, interaktívne a interproduktívne  

čítania  
 

 

MŠ veková kategória 3-5 rokov 

 

E.Čepčeková : Meduška  -  interaktívne čítanie 

 

M. Ďuríčková: Sestričky z Topánika-  zážitkové čítanie 

 

J.C.Hronský: Tri múdre kozliatka  -  interaktívne čítanie 

 

O troch prasiatkach : bábkové divadlo s pesničkami  

 

MŠ veková kategória  4-5 rokov 

 

D. Hevier: Dáždnikový skladateľ -  interaktívne čítanie 

 

J. Pavlovič : Deduško Večerníček -  zážitkové čítanie 

 

 

ZŠ veková kategória  1. – 2. ročník 

 

M. Ďuríčková: O Guľkovi Bombuľkovi - zážitkové číta-

nie 
 

M. Ďuríčková : Danka a Janka --  interaktívne čítanie 

 

M. Grznárová:  Maťko a Kubko -  interaktívne čítanie 
 

J. Pavlovič: Prózy kozy Rózy alebo Ako zelenina sú-

ťažila-  interaktívne a interproduktívne čítanie 

 

J. Uličiansky : Malá princezná -  zážitkové čítanie 

 

K. Bendová: Osmijankove rozprávky O lietajúcej machuli 
                        zážitkové, interaktívne, interproduktívne čítanie 

 

 

 

ZŠ veková kategória  2. – 3. ročník 

 

P. Dobšinský : Soľ nad zlato -  interaktívne čítanie 

 

P. Jobus: Láskavé rozprávky  alebo O láske ku klam-

stvu-  zážitkové čítanie 

 

O. Preussler  : Malá bosorka  -  interaktívne čítanie  

 

M. Rázusová- Martáková: Ako šlo vajce na vandrov-

ku -  interaktívne čítanie  

 

.ZŠ veková kategória  3. – 4. ročník 

 

K. Bendová : Bola raz jedna trieda -  interaktívne čítanie 

 

V. Čtvrtek : Kolotoč v Afrike - interaktívne čítanie 

 

P. Gajdošík: Zverinec na siedmom poschodí -  zážitko-

vé čítanie 
 

D. Hevier : Básnička ti pomôže --  interaktívne čítanie 

 

B. Mačingová : Gaštankovia: Gaštanko a Gaštaník -  
interaktívne a interproduktívne čítanie (v období, keď sú gašta-

ny! ) 
 

T. Revajová : Johanka v Zapadáčiku -  interaktívne , 

zážitkové čítanie 
 

ZŠ veková kategória  5. – 9. ročník 

 

J.Hiršal : O živote mudrca Ezopa -  zážitkové čítanie 

 

J.C.Hronský alebo pseudonymy v umení-  interaktívne 

čítanie 

 

R.J. Palaciová: Obyčajná tvár 
-  zážitkové čítanie  

 

 

Učíme sa v knižnici inak ako v škole 
 

MŠ veková kategória  4-5 rokov 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
Ako vzniká kniha a ako sa k nej správame   

 

Hodiny literárnej výchovy - ľubovoľná téma 

 

ZŠ veková kategória  1. – 4. ročník 

 

Slovenský jazyk a literatúra 
Exkurzia do sveta kníh v našej knižnici –hodina infor-

matickej výchovy 

 

ZŠ veková kategória  5. – 9. ročník 

  

Slovenský jazyk a literatúra 
Tvoríme knihu: rozprávka, komix, ľubovoľný príbeh, 

„číselný výraz“   

 

Dejepis 
 

Sedem divov sveta a Slovenska  

Grécki bohovia na Olympe  

Slovanská mytológia 

Slovenské zvyky a tradície 

 

Geografia 

Členské štáty EÚ a ich vlajky  

   

 

Anglický jazyk a hudobná výchova 

Hodiny angličtiny spojené s počúvaním klasických  

LP platní v retro hudobnom kabinete 


