noviny pre občanov mesta Topoľčany
občasník

VIII. číslo, december 2012 (27)

5.11.2012 – 4.1.2013
Z rozprávky do rozprávky – Tvorivá dielňa
/Tríbečské múzeum 8.00 – 15.00 h/

zadarmo

VIANOCE 2012
6.12. Vernisáž výstavy akademického
maliara Jozefa Dobiša
/Galéria mesta Topoľčany 17.00 h/

18.12. Seniorské Vianoce /Dom kultúry 17.00 – 22.00 h/

8.11.2012 – 4.1.2013 výstava – Divadlo v múzeu
/Tríbečské múzeum 8.00 – 16.30 h/

7.12. Vianočné fotenie detí
/Galéria mesta Topoľčany 10.00 – 16.00 h/

30.11. Zdobenie adventného venca
/nádvorie Radnice 10.00 h/

7.12. IX. ročník vianočného futbalového
turnaja o pohár primátora Mesta Topoľčany
/športová hala 10.30 h/

21.12. Vianočný benefičný turnaj v stolnom tenise
bezpečnostných zložiek o Pohár primátora mesta
Topoľčany /stolnotenisová hala 8.30 – 15.00 h/

30.11. Mestská polícia očami detí
/Galéria mesta Topoľčany 12.00 h/
1.12. Vianočné stretnutie osamelých
/Dom kultúry 19.00 h/
2.12. Vianočný detský tanečný festival
/Spoločenský dom 15.00 h/
3.12. Vianočný betlehem /Nám. M. R. Štefánika/
3.12. Benefičný koncert
„Rozprávka Vianoc“ – ZUŠ L. Mokrého
/Spoločenský dom 10.00 h/
4.12. Vianočný program TANEC MEDZI ČREPINAMI
SĽUK a Marek Ťapák /Spoločenský dom 18.00 h/

8.12. Mikulášsky karneval na ľade
(najkrajšie masky budú odmenené)
/zimný štadión 18.00 – 19.30 h/
10.12. Vianočný hosť – stretnutie
s básnikom MUDr. Bernardom Brázdilom
/Tribečská knižnica 16.00 h/
13.12. Od Lucie do Vianoc... – pásmo
vianočných básní, kolied, zvykov a tradícií
/ Tríbečská knižnica 10.00 h/
13.12. Hudobné Vianoce – ZUŠ L. Mokrého
/kaplnka sv. Alžbety 16.30 h/

5.12. – 31.12. Vianočné trhy so sezónnym
tovarom /Nám. M. R. Štefánika/

15.12. Ukážka domácej zabíjačky – 9.00 h
Primátorský punč – 12.00 h
/Nám. M. R. Štefánika/

5.12. Kto bol svätý Mikuláš – pásmo legiend,
básničiek a pesničiek o sv. Mikulášovi
/pobočka ZŠ sv. Ladislava ul. Lipová 13.00 h/

15.12. Daruj radosť kamošovi
/Spoločenský dom 14.00 h/

5.12. Vítanie sv. Mikuláša a rozsvietenie
vianočného stromčeka
/Nám. M. R. Štefánika 15.30 h/

20.12. Koledovanie detského folklórneho súboru
Žochárik /Nám. M. R. Štefánika 16.00 h/

21.12. Vianočný študentský ples
/Dom kultúry 19.00 h/
24.12. Vianočný fanfárový koncert
/Radnica – balkón 23.00 h/
25.12. Vianočný fanfárový koncert
/Radnica – balkón 10.00 h/
27. – 30.12. Vianočný festival detských filmov v 3D
/Spoločenský dom – kinosála 17.00 h/
27.12. – Madagascar 3
28.12. – Doba ľadová 4: Zem v pohybe
29.12. – Neskrotná
30.12. – Kráska a zviera
31.12. Veľký silvestrovský ohňostroj
/letné kúpalisko 19.30 h/
31.12. Silvestrovský program 2012
/Nám. M. R. Štefánika 20.00 h/

16.12. Vianočný fanfárový koncert
/Radnica – balkón 10.00 h/
17. – 19.12. Vianoce v ľudových tradíciách
/Galéria mesta Topoľčany 09.30 – 16.30 h/

TOPVAR
hlavný partner podujatí MsKS Topoľčany

ZSE – Západoslovenská energetika, a.s.
partner podujatí MsKS

HYZA a.s. Topoľčany
partner podujatí MsKS
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ZARIADENIE PRE SENIOROV KOMFORT UŽ OTVORENÉ
Mesto Topoľčany premenilo areál bývalej materskej škôlky na
ulici Podjavorinskej 2120 na útulné zariadenie pre seniorov pod
názvom KOMFORT. Priestory budovy sú kompletne zrekonštruované, vybavené jedno a dvojlôžkovými izbami s vlastným
sociálnym zariadením a samostatnou chladničkou, s možnosťou
prinesenia vlastného televízora, rádia a pod. Pre klientov zariadenia
Komfort sú k dispozícii spoločenské miestnosti, kaplnka a jedáleň.
Strava je zabezpečovaná 5-krát denne dodávateľským spôsobom,
podľa zdravotného stravu klienta. Stály kvaliﬁkovaný personál
a pravidelné návštevy lekára sú zárukou spokojnosti a pohodlia
našich klientov. Súčasťou areálu je aj veľký park s lavičkami. Projekt
s kapacitou 51 klientov bol zrealizovaný vďaka ﬁnančným prostriedkom z fondov Európskej únie. Nemalou ﬁnančnou čiastkou,
prispelo ku spusteniu tohto projektu, aj samotné mesto Topoľčany.
O poriadok v priestoroch zariadenia sa stará upratovačka,
ktorá denne do zariadenia dochádza. Klienti sú do zariadenia
umiestňovaní na základe písomnej žiadosti, ktorej predchádza
posúdenie odkázanosti na poskytnutie sociálnej služby prostredníctvom kvaliﬁkovaného personálu mesta Topoľčany. Vstupné
poplatky v zariadení vyberané nie sú. Cena za pobyt je stanovená

od 290 EUR podľa obytnej plochy miestnosti. Stravu, hygienické
prostriedky, šatstvo a lieky si klient hradí sám.
Príjemné prostredie novozrekonštruovanej a novozariadenej
budovy poskytuje svojim klientom maximálne pohodlie a starostlivosť pod jednou strechou. Bližšie informácie Vám poskytnú na
telefónnom čísle: 0948 206 021.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta

MLADYTEXTIL@SK

Galéria mesta Topoľčany v spolupráci s Ateliérom textilného
dizajnu VŠVU Bratislava zorganizovala výstavu MLADYTEXTIL@SK.
V mesiaci november otvorila výstavu prác kurátorka výstavy PhDr.
Marta Hučková, ktorá zdôraznila význam priemyselného dizajnu
ako formy umenia a umeleckého stvárnenia. Ateliér textilného
dizajnu VŠVU, od r. 2004 vedený M.A. Máriou Fulkovou, je jediným
svojho druhu na Slovensku a jedným z najmladších ateliérov na

Vysokej škole výtvarných umení. Jeho vznik sa datuje rokom
1990. Koncepcia ateliéru kladie dôraz na proces tvorby dizajnu,
chápanie potreby vzniku nového textilného produktu, realizáciu
a v konečnom dôsledku uplatnenie v reálnom spotrebiteľskom
živote. Zámerom tohto ateliéru je teda vychovávať komplexne
vzdelaného, kreatívneho textilného dizajnéra, ktorý bude schopný
začleniť sa do súčasného sveta textilného dizajnu v slovenskom
a európskom kontexte. Výstava ponúka prierez semestrálnymi
a diplomovými prácami, ktoré vznikli v priebehu posledných
rokoch. Zahŕňa celú škálu zadaní - od tradičnej modrotlače, cez
odevné a bytové textílie, až po návrhy dezénov na obuv, ale i návrhy
na kňažské rúcha vhodné do modernej sakrálnej architektúry. Tieto
práce vznikali ručne, v dielňach školy, ale i v spolupráci s priemyslom
na Slovensku a v Čechách. Sú prezentované i diela, ktoré v tomto
období vznikajú v spolupráci s Ateliérom 303 z Katedry vizuálnej
komunikácie – graﬁckého dizajnu. V tvorbe študentov cítiť a vidieť
inventnosť, kreativitu, ale i precíznosť prevedenia do materiálu,
s ktorým pracujú.
Text: Bc. Silvia Michalková, Foto: Ing. Martin Drgoňa

ŠPORTOVÉ ÚSPECHY DETÍ Z MŠ TRIBEČSKÁ 2703/10 V TOPOĽČANOCH
Okresný zväz viacboja
všestrannosti v Topoľčanoch,
každoročne
usporadúva preteky vo
viacboji všestrannosti
detí predškolského veku
kategórie I-II. Tento rok
v rámci Európskeho
týždňa
pohybových
aktivít boli pozvané
tie materské školy, ktorých deti dosahovali v okresných súťažiach
najlepšie výsledky. Deti z MŠ Tribečská 2703/10 sa každoročne
zúčastňujú súťaže nielen v rámci okresu, ale i na krajskej a celoslovenskej úrovni. Pod vedením učiteľky Gabriely Hercegovej,
ktorá svojím profesionálnym prístupom pripravuje talentované
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deti, dosahujeme výborné výsledky. Umiestnenie našich detí vo
ﬁnálnych pretekoch vo viacboji všestrannosti detí predškolského
veku v rámci Európskeho týždňa pohybových aktivít :
Kategória MS-CH I:
1. miesto: P. Mierny, 2. miesto: A. Kozák, 4. miesto: A. Beňuška
Kategória MS-D I.:
1. miesto: V. Uheríková, 2. miesto: V. Hippíková, 3. miesto: V. Hlaváčková
Kategória MS-CH II.1. miesto: T. Stopa, 2. miesto: J. Sporina
Kategória MS-D II. 1. miesto: M. Vargová, 3. miesto: S. Škaláková,
4. miesto: M. Kaproncayová
Výsledky ﬁnálových pretekov družstiev:
Pohár za 1. miesto KVV MŠ: Materská škola, Tribečská 2703/10
Pohár za 2. miesto KVV MŠ: Materská škola Ľ. Fullu, Topoľčany
Pohár za 3. miesto KVV MŠ: Materská škola, Krušovce

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Mesiac október je mesiacom úcty k starším. Tí skôr narodení
v dnešnom uponáhľanom svete mnohým vekom mladším
prekážajú. Nemajú o nich záujem, veď treba naplno žiť a na ľudí, ktorí
strácajú životné sily, niet času. Rozumný človek predvída starobu
a pripravuje sa na ňu. Ani my nezabúdame na svojich starších
kolegov, ktorým síce pribudli šediny a vrásky, no nič neubudlo z ich
lásky k svojmu povolaniu. 30. októbra 2012 sa v ZŠ na Škultétyho ulici
stretli bývalí zamestnanci – dôchodcovia na priateľskom posedení,
aby si spoločne zaspomínali na chvíle strávené so žiakmi. Keďže sme
sa stali v školskom roku 2011/2012 nástupníckou školou Základnej
školy na Tovarníckej ulici, pozvánky putovali aj do schránok
zamestnancov tejto školy, ktorí si užívajú zaslúžený odpočinok.
V školskej jedálni na adresu seniorov zazneli ďakovné slová riaditeľky
školy Mgr. Márie Bezákovej. Slzy v očiach vysušili a na zvráskavených

tvárach úsmev vyčarili žiačikovia, ktorí predviedli „starkým“ svoje
básnické, spevácke, či tanečné výkony. Neustále im vštepujeme, že
vážiť si treba všetkých starých ľudí - doma v rodine, na pracovisku,
v dopravných prostriedkoch, jednoducho všade. Kto sa naučí vážiť si
šediny, nemusí sa báť, že zostane v starobe nepovšimnutý. Mnohým
zdravotný stav nedovolil prežiť večer spomienok v kruhu priateľov.
Tí, ktorí sa ocitli opäť v škole, si vďačne vymieňali rady, podporovali
sa a tak dokazovali, že staroba neznamená koniec životnej aktivity.
Jeseň života prežívajú príjemne, len nech slúži zdravie. Rozchádzali
sme sa s pocitom spolupatričnosti, vzájomnej úcty a pokory. Každý
si odnášal nielen hrejivý pocit „človečenstva“, ale aj milé prekvapenie
– spoločnú fotograﬁu na pamiatku. Dovidenia o rok, milí naši!
Text: Mgr. Erika Muchová
Foto: Ladislav Gulika - Fotoexpres

...A JE TU JESEŇ....
o strome s múdrymi sovami, o ružovom prasiatku vzniknutom
kaširovaním, navodia atmosféru letných kvetov, ale aj blížiacich sa
Vianoc. A víťaz? Tým sa stalo každé zúčastnené dieťa, ktoré si so
sebou odnieslo diplom so svojím menom, sladkú odmenu, no
najmä pocit z dobre vykonanej práce.
Text: Antónia Krajčíková

Bol mesiac november, deň ako každý iný, a predsa pre MŠ na
ulici Škultétyho v Topoľčanoch výnimočný. Od rána vládla veselá
atmosféra, rozvoniavali koláče, všetci sa pripravovali na privítanie detí
a pani učiteliek zo siedmich materských škôl v Topoľčanoch. Po
pochmúrnych dňoch vykuklo slniečko, akoby aj ono chcelo privítať
deti, ktoré so zvedavými očkami prichádzali tvoriť z papiera.
A o tom, že boli naozaj šikovné a tvorivé, využívali papier rôzneho
druhu od krepového cez farebné papiere a výkresy až po podložky
na vajíčka, svedčia ich výtvory. Prenesú nás do rozprávky o repe,
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VYSOKOŠKOLÁCI V TOPOĽČANOCH OTVÁRALI NOVÝ AKADEMICKÝ ROK

Začiatok akademického roka 2012/2013
bol sviatočným dňom pre študentov
a učiteľov Obchodnej fakulty Ekonomickej
univerzity (OF-EU) na pedagogickom pracovisku v Topoľčanoch. Dňa 8. septembra
2012 dekan Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave Ing. Štefan Žák,
PhD. za účasti prodekana OF EU v Bratislave Ing. Petra Drábika, PhD ako aj riaditeľa
Vzdelávacej nadácie Ľudovíta Štúra (VNĽŠ)
Ing. Jozefa Dalloša a prítomných študentov
slávnostne otvoril nový akademický rok
a bude rokom, v ktorom pedagogické pracovisko Topoľčany oslávi 17-te výročie svojho vzniku. Cesta k samotnému založeniu
a ku kontinuálnej realizácii pedagogického
procesu v tomto pracovisku bola cestou
veľmi náročnou, ale úspešnou. Fungovanie

Jazyková škola Humboldt IDŠ Bratislava v spolupráci s Mestským
kultúrnym strediskom v Topoľčanoch otvára dvojsemestrálne
ﬁlologické štúdium anglického jazyka. Štúdium je určené pre
študentov stredných škôl, ktorí majú záujem o náhradu maturitnej
skúšky z AJ v maturitnom termíne 2013, prípadne i 2014.
Štátna jazyková skúška je devízou i počas univerzitného štúdia.

pedagogického pracoviska by nebolo možné bez nezištnej podpory
mesta Topoľčany, konkrétne súčasného pána primátora Ing. Petra
Baláža ako aj pána riaditeľa Vzdelávacej nadácie Ľ. Štúra Ing. Jozefa
Dalloša, ktorý bol hybnou silou založenia vysokoškolského štúdia
v Topoľčanoch. Ako uviedol dekan OF EU Ing. Žák, PhD., pri každom stretnutí so študentmi si uvedomuje, že práve komunikuje
s osobnosťami, ktorým patrí zajtrajšok. Po skončení štúdia to budú
práve oni, ktorí budú zastávať dôležité miesta na rôznych úsekoch
verejného života, v politike, v hospodárstve, vo verejnej správe, v súkromnej sfére. Jedna z najväčších životných hodnôt v živote človeka
a národa je vzdelanie a preto si uvedomme, že aj v dnešnej ekonomickej a ﬁnančnej kríze môžu občania Topoľčian a regiónu študovať na vysokej škole
v Topoľčanoch aj s podporou mesta.

„Investície do vzdelania
Vám žiadna kríza nevezme!“
Informácie o štúdiu môžete získať: na webovej stránke www.nadacials.sk , prípadne na tel. čísle: 038/5324033 alebo osobne na pedagogickom pracovisku OF na
1. posch., č. dverí 105 na Bernolákovej ul.
č. 28 v Topoľčanoch.

Autor: zdroj VNĽŠ, prejav dekana OF EU,
Foto: Fotoexpres ateliér

VYHODNOTENIE LETNEJ SEZÓNY NA KÚPALISKU

KURZY ZAMERANÉ NA PRÁCU V ZAHRANIČÍ
KONVERZAČNÝ KURZ vo večerných hodinách
SEMESTRÁLNE KURZY
INDIVIDUÁLNE KURZY
FIREMNÉ KURZY
ﬁremné vyučovanie s dochádzkou lektora do vašej ﬁrmy

KURZY PRE DETI A ŠTUDENTOV
Informácie: Spoločenský dom, odd. KVA
tel.: 038/5369 427, 0903 57 28 69, mail: mskskva@naex.sk
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Letná sezóna na letnom kúpalisku v Topoľčanoch sa oproti minulému roku zlepšila, čo sa prejavilo tak na počte návštevníkov
ako aj na dosiahnutých tržbách. Pod dobré výsledky sa podpísalo
mimoriadne dobré počasie v mesiacoch jún a júl. Prepad tržieb
a návštevnosti sme zaznamenali v mesiaci august z dôvodu nepriaznivého počasia počas víkendov. Celkový počet návštevníkov
bol 45 138 osôb, čo je o 10 000 viac ako v minulom roku. Tržby
boli dosiahnuté vo výške 68 622,20- €, čo je o 15 331,80- € viac ako
v roku predchádzajúcom. Počas prevádzky kúpaliska sa nevyskytli
žiadne mimoriadne udalosti a taktiež pozitívne hodnotíme, že zo
strany hygienického dozoru neboli zistené žiadne nedostatky. Dúfame, že k skvalitneniu nadchádzajúcej sezóny prispeje aj anketa
o letnom kúpalisku uverejnená na strane 8.
Milan Pokrývka, referent OSMS

EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL V ZŠ ŠKULTÉTYHO

Európsky deň rodičov a škôl si pripomína celá Európa. Jeho cieľom je
podporovať zapojenie rodičov do výchovno-vzdelávacieho procesu
ich detí, propagácia školy, prezentácia samostatnosti, aktivity
a tvorivého prístupu a tiež vytvárať nové partnerské vzťahy medzi
rodičmi, učiteľmi a žiakmi. Tento rok sa dvere v ZŠ na Škultétyho
ulici otvorili dokorán 22. októbra o 9.00 hod. Po odznení znelky
sa pani riaditeľka Mgr. Mária Bezáková prihovorila cez školský
rozhlas rodičom, učiteľom a žiakom. Potom sa rodičia rozišli do
jednotlivých tried, či špeciálnych učební, kde mohli vidieť svoje
deti pracovať počas vyučovacieho procesu, tiež sa mohli zapojiť do
práce v spoločných tvorivých dielňach, ktoré si učitelia pripravili
pre svojich žiakov a ich rodičov. Na týchto otvorených hodinách
si rodičia i starí rodičia mohli pozrieť, ako dnes vyzerá vyučovacia
hodina a porovnať ju s vyučovaním v časoch, keď ešte oni boli
žiakmi. V priestoroch školy sa žiaci prvého aj druhého stupňa
prezentovali tvorivými dielňami - tvorili ikebany, kvety zo šúpolia
a lístia, vyrezávali tekvice, jesenné plody sa menili na ozdobné
košíky, obrazy so semien a vyrezávané strašidlá, ktoré okrášlili okná

a interiér školy. Už tradične medzi najnavštevovanejšie tvorivé dielne
patrili tie, od ktorých sa šírila vôňa, teda išlo o prípravu rozličných
dobrôt spojenú s ochutnávkou zdravej výživy, bylinkového
a ovocného čaju. Kreativitu a logické myslenie si mohli žiaci vyskúšať
i v šachu. Žiakov v ich tvorivosti podporovali a usmerňovali učitelia
do kreatívnych aktivít sa priamo zapojili aj niektorí rodičia. Mnohí
sa len tak prišli pokochať výtvormi svojich ratolestí a neformálne
sa porozprávať s pedagógmi a odbornými pracovníkmi, ktorí
informovali o svojej práci, predstavovali špeciálne pedagogické
pomôcky a rozdávali informačné letáky. Po skončení akcie boli
všetci bohatší o nové skúsenosti a pocit spolupatričnosti a môžeme
konštatovať, že cieľ podujatia bol naplnený vrchovatou mierou.
22. október sa opäť stal výnimočným a nezabudnuteľným pre
všetkých návštevníkov a v konečnom dôsledku je to jedna
z možností, ako zefektívniť spoluprácu školy s rodinou. Sme školou
otvorenou nielen v tento deň, ale počas celého školského roka.
Poďakovanie patrí všetkým účastníkom tohto dňa.
Text a foto: PaedDr. M. Laciková

ZIMNÁ ÚDRŽBA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV
Mesto Topoľčany – Mestský úrad, odbor správy majetku
a služieb upozorňuje občanov mesta Topoľčany a mestských
častí na povinnosť zabezpečovania zimnej údržby chodníkov
a verejných priestranstiev pred rodinnými domami a prevádzkovými
budovami v zimnom období. V zmysle § 9, Zabezpečenie zjazdnosti
a schodnosti, odseku 2, zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciach, závady v schodnosti priechodov pre chodcov na
miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce,
ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených
výhradne pre chodcov, sú povinní odstraňovať správcovia
miestnych komunikácií. Závady v schodnosti chodníkov priľahlých
k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území a hraničí
s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov
odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností,
pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom. V zmysle nariadenia mesta Topoľčany č. 3/1991 tvorba
a ochrana životného prostredia v meste Topoľčany, organizácie,
ktoré spravujú bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako
aj vlastníci takéhoto majetku a majitelia rodinných domov sú
povinní zabezpečiť, aby chodník hraničiaci s nehnuteľnosťou,
tiež schody (po celej šírke), keď nie je chodník, tak pás široký
1,5 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, boli riadne,
včas a v potrebnom rozsahu čistené, v zime bol z nich odstránený
sneh a pri poľadovici posypané hmotami, ktoré zdrsňujú námrazu,
t.j. pieskom a inertnými materiálmi (nie škvarou a popolom) a to

po celej šírke. Informácie o zabezpečovaní zimnej údržby mestom
Topoľčany, spolu so situačným výkresom, nájdete na informačnej
tabuli mesta Topoľčany.
Ing. Alžbeta Melicherová, vedúca odboru správy majetku a služieb
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NA MARGO NEDOSTATKU UČEBNÍC
Téma učebníc v školstve rezonuje už niekoľko rokov. Neustále
sťažnosti na ich nedostatok, prípadne na kvalitu a obsah zaberajú veľa času nielen učiteľom, ale i samotným žiakom a rodičom.
Zovšadiaľ doliehajú názory na to, aké dobré boli tie predchádzajúce.
Ak by učebnice tvorili učitelia, presne by vedeli, aký majú mať obsah.
Práve takou je dlho očakávaná učebnica Občianskej náuky pre
9. ročník ZŠ a 4. ročník OGY. Môžeme sa popýšiť, že autorkami tejto
učebnice sú učiteľky s dlhoročnou praxou a dokonca z nášho mesta. Prvá autorka, Mgr. Helena Kopecká, je profesorkou na štátnom
Gymnáziu v Topoľčanoch a Mgr. Erika Muchová je zástupkyňou
v ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch. Obsahom učebnice sú základné
poznatky z ekonómie, ekonomiky, ﬁnančnej gramotnosti, práce
s ﬁnanciami a znalosti v oblasti podnikania. Je to práve to učivo,
ktoré je pre žiakov najťažšie, ale pre budúci život nielen potrebné,
ba dokonca nevyhnutné. Autorky učebnice pri jej tvorbe vychádzali z Národného štandardu ﬁnančnej gramotnosti pre žiakov ZŠ.
Obsah a učivo im pomôže zorientovať sa v oblasti fungovania bánk,
poisťovní, sporiteľní, poznávať a uplatňovať svoje práva spotrebiteľa
a získať zručnosti ako hospodáriť s peniazmi v každodennom
živote. Učebnica bola prezentovaná aj na konferencii s medzinárodnou účasťou „Inovácie v škole“, ktorá sa konala v polovici októbra

na Podbanskom vo Vysokých Tatrách. Gratulujeme autorkám za
úspešné 1. vydanie tejto učebnice a žiakom prajeme, aby sa im z nej
dobre učilo.
Text a foto Mgr. Mária Bezáková

OKIENKO HISTÓRIE - VEĽKÉ BEDZANY

Dom, v ktorom býval p. Tonhausser

Koniec 2. svetovej vojny významne ovplyvnil
nielen svetové dejiny, ale aj život v našej obci.
Nastala zmena v štruktúre obyvateľov. Domov
sa vracali vojaci, ktorí bojovali prevažne na
východnom fronte. Naopak, odchádzali ľudia,
ktorí pre vtedajší režim neboli žiaduci. Majetky po
odsunutých nemeckých prisťahovalcoch pripadli
maloroľníkom a bezzemkom. Voľná pôda zostala
aj po vysťahovaných židovských vlastníkoch.
V roku 1948 bola pôda po židovských vlastníkoch
pridelená veteránom, ktorí sa zúčastnili vojny.
Išlo o pozemky na začiatku obce na spodnej časti
popri hlavnej ceste pod cintorínom v lokalitách
Handlovská Blatina a Horné Vŕšky. Ostatné
pozemky začali spravovať Štátne majetky n. p.
Továrniky. Väčšina pôdy však bola užívaná
vlastníkmi Urbárskej spoločnosti (Lieština,
Rybník, Dolná Blatina, Mlynské, Kopanice)
a takto využívaná dotvárala poľnohospodársky
charakter obce. V tomto období sa bežne
pestovali všetky obilniny, bôb, sója, konope,
čakanka, cukrová repa, zemiaky a kukurica,
pokračovaním vo výsadbe ovocných stromov sa
rozširovali ovocné sady. „Víťazný február“ v roku
1948 znamenal zmenu režimu, čo sa dotklo aj
územného usporiadania orgánov štátnej správy.
Vznikol Miestny národný výbor v budove bývalej
nemeckej školy. Prvým predsedom bol Štefan
Gajdica. Od tohto obdobia tu sídlila aj materská
škola. Základná škola bola umiestnená v budove
terajšej materskej školy. Pani učiteľka Jurecová
v nej vyučovala na 2 zmeny ročníky od 1-5. Vo
svojom voľnom čase sa venovala ochotníckemu
súboru divadelníkov.
autori: Ladický, Koprda, Markovičová

Bývalá obecná a základná škola postavená v r. 1910
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VYHODNOTENIE AKCIE „JESENNÉ UPRATOVANIE” ROK 2012
Počet

Hmotnosť

Finančné náklady

pristavených
kontajnerov

vyvezených
kontajnerov

odpadu
v tonách

odvoz
v€

skládka
v€

Finančné
náklady
spolu v €

p. Grach

6

14

19,21

610,93

620,10

1231,03

Východ

Mgr. Haláková

8

18

23,16

785,48

683,37

1468,85

3.

Pri nemocnici
Juh

p. Markovičová

6

22

31,31

960,04

992,93

1952,97

4.

Pri Chocine

p. Lobotková

8

55

72,21

2 400,09

2 316,41

4716,5

5.

Mravenisko

Mgr. Krahulíková

6

44

63,15

1 920,07

2 038,48

3958,55

6.

Bedzany

p. Ladický

8

34

49,86

1 483,70

1 609,48

3093,18

187

258,90

8 160,31

8 260,77

16 421,08

Mest.
výbor č.

Mestská
časť

Predseda
výboru

1.

Sídl.Stred, F

2.

SPOLU

VYHODNOTENIE ZBERU ELEKTROODPADU KONANÉHO DŇA 20.10.2012
Počas akcie „Zber elektroodpadu” dňa 20.10.2012 bolo vyzbierané 3856 kg odpadu z toho:

Chladničky ............14 ks
Televízory ..............45 ks

Počítače ...................9 ks
Monitory ...............18 ks

Rádio ........................4 ks
Video ......................12 ks

Tlačiarne................12 ks
Mikrovlnky ..............8 ks

Ostatný odpad tvorili varné konvice, mixéry, telefóny, stolné lampy, CD prehrávače a pod.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DENNÉHO CENTRA SENIOROV
Dňa 7.11.2012 sa po rekonštrukcii
budovy opäť otvorili dvere do
V. denného centra seniorov Slnečnica
(klub dôchodcov). Primátor mesta
Ing. Peter Baláž spolu s predsedníčkou
centra pani Magdalénou Junásovou
prestrihol pásku a spolu s poslancami
MsZ vstúpili do veľkého, krásne
upraveného zariadenia. Hudba, spev
a slová vďaky dominovali v tento
jesenný podvečer v dennom centre
seniorov. Piate denné centrum
seniorov Slnečnica bolo založené
22. augusta 2006 ako V. klub
dôchodcov. Na ich stretnutia a aktivity im vtedy slúžili priestory bývalej
materskej škôlky, ich činnosť sa
rozbiehala pomaly, seniori iba opatrne
prichádzali do klubu dôchodcov, svoje
aktivity však naplno rozbehli až po
zvolení svojej predsedníčky pani Emílie
Sílešovej, ktorá klub nielen viedla, ale
s jej pomocou sa klub začal zapĺňať
novými členmi a začal naplno pracovať. Dnes tomuto zariadeniu
„šéfuje“ pani Magdaléna Junásová, ktorá spolu so svojim manželom

a výborom denného centra pomáhali
pri presťahovaní denného centra do
nových priestorov, (denné centrum
seniorov v čase rekonštrukcie budovy
sídlil v priestoroch budovy základnej
školy). Seniori nečakali so založenými
rukami, pomáhali nielen pri sťahovaní
– preto ste ich mohli vidieť pobehovať
aj s károu ..., ale umývali, čistili, krášlili
a tešili sa z dobre vykonanej práce.
Čo viac dodať? Iba slovko - ďakujeme
pán primátor, páni poslanci za nový
„klub“.
...nech sú požehnaní tí, ktorí chápu, že
naše nohy už nevládzu chodiť, ktorí
majú pochopenie, že zle počujeme...,
že naše oči už veľa nevidia a že hneď
všetko nepochopíme... Nech sú
požehnaní tí, čo nám dávajú pocítiť,
že nás majú radi a sú k nám dobrí
a uľahčujú nám ťažkú cestu staroby ...,
až raz budeme u Boha - my si na nich
určite spomenieme...
Ďakujeme !
seniori V. denného centra seniorov Slnečnica

POZVÁNKA NA BESEDU S LAUROU GRESSNEROVOU
Mesto Topoľčany organizuje dňa 11. 12. 2012 o 17.00 h osobné
stretnutie – besedu s Ing. arch. Laurou Gressnerovou, PhD. –
dcérou MUDr. Eugena Gressnera pri príležitosti jeho nedožitých
105. narodenín. Stretnutie sa uskutoční v kinosále Spoločenského

domu a na túto besedu srdečne pozývam všetkých občanov
mesta, ktorí majú záujem využiť túto príležitosť na spomínanie na
významného občana mesta Topoľčany, ako aj jeho manželku.
Ing. Peter Baláž, primátor mesta
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ANKETA PRE NÁVŠTEVNÍKOV LETNÉHO KÚPALISKA V TOPOĽČANOCH V SEZÓNE ROKU 2012
Mesto Topoľčany má záujem o zlepšenie služieb na Letnom
kúpalisku v Topoľčanoch a preto vyhlasuje anketu pre tých, ktorí
naše zariadenie navštívili v sezóne roku 2012. V Radničných zvestiach
uverejňujeme anketový lístok, ktorý je potrebné vyplniť a poslať na
adresu: Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
s označením na obálke „Anketa“. Uvedenú anketu môžete vyplniť
aj na webovej stránke mesta. Zároveň je potrebné poslať kvôli
zlosovaniu prázdnu správu na e-mailovú adresu: milan.pokryvka@
topolcany.sk s názvom predmetu: „anketa“. Na jednotlivé
otázky prosím odpovedajte oznámkovaním od 1 do 5, pričom

✁

✁

✁

1 je najlepšie hodnotenie alebo odpovedajte áno, resp. nie, keď
to charakter otázky vyžaduje. Všetky odpovede budú zaradené
do losovania o tri permanentky na letné kúpalisko na rok 2013.
Z jednej e-mailovej adresy sa môže ankety zúčastniť iba jedna osoba.
Anketa začína 01. 12. 2012 a jej ukončenie je 17. 12. 2012. Losovanie
zo zaslaných odpovedí či už poštou alebo e-mailom sa uskutoční
dňa 20. 12. 2012. Výhercovia permanentiek budú informovaní
prostredníctvom e-mailovej adresy, z ktorej poslali odpoveď, resp.
písomne z odpovedí poslaných poštou.

✁

✁

✁

✁

ANKETA
Meno a priezvisko:.......................................................................................................

Ceny v bufetoch
1

Adresa: ...............................................................................................................................

Prosíme, ohodnoťte nasledujúce anketové otázky:

Má kúpalisko dostatočný počet:

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Vstupné

Poplatky za služby /ležadlá, skrinky, šport.potreby/

Bazénov

áno

nie

Zariadení na športovanie

áno

nie

Hygienických zariadení

áno

nie

Šatňových skriniek

áno

nie

Zariadení na stravovanie a občerstvenie

áno

nie

Ohodnoťte prosím známkou nasledujúce položky:
Čistota vody v bazénoch
1

3

Údržba plôch na oddych

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

Zdravotná starostlivosť
1
Správanie sa personálu
1
Činnosť plavčíkov
1
Celková úroveň kúpaliska

2

3

4

5

2

3

4

5

Vaše ďalšie pripomienky k chodu kúpaliska:

3

4

5

................................................................................................................................................

1

Teplota vody v bazénoch
1

Úroveň zariadení na športovanie
1

2

................................................................................................................................................

Hygienické zariadenia - čistota
1

2

3

4

5

................................................................................................................................................

Stravovanie
1

2

3

4

5

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Občerstvenie
1
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................................................................................................................................................

2

3

4

5

................................................................................................................................................

PLESOVÁ SEZÓNA 2013 TOPOĽČANY - DOM KULTÚRY
11. 1. 2013 Mestský reprezentačný ples
0903650631

2. 2.2013

Spoločenská zábava pre osamelých
0385396411

12. 1. 2013 Poľovnícky ples / OV PZ /
0385324809,0903216981

8. 2. 2013

Poľovnícky ples / OZ Bebrava /
0903 649365

18. 1. 2013 Ples Francúzsko - slovenskej spoločnosti
0915 103803, 0908220982

9. 2. 2013

Ples SMER-SD
0903 272 974, 0385322108

19. 1. 2013 Ples SČK
0903162532

12. 2. 2013 Fašiangový ples
038 5369412

25. 1. 2013 Rybársky ples
0910 962669

15. 2. 2013 Ples gurmánov
0903111231

26. 1. 2013 Ples KDH
0903752726

16. 2. 2013 Valentínsky ples
0918174568

1. 2. 2013

Ples I. mechanizovanej brigády
0907560740, 0960342713

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY PRIPRAVUJE:
6.12.2012 o 17,00 hod.
vernisáž výstavy akad. maliara Jozefa Dobiša
pod názvom od A do Z
7.12.2012 v čase od 10,00 – 16,00 hod.

Vianočné fotenie detí na pohľadnice
17.12. – 19.12. 2012 v čase od 9,30 – 16,30 hod.

Vianoce v ľudových tradíciách
Všetky informácie o akciách v Galérii mesta Topoľčany
sa dozviete na www.topolcany.sk v časti Galéria.

ZUŠ Ľ. MOKRÉHO PRIPRAVUJE
3.12.2012 o 10.00 h.

„Rozprávka Vianoc“ beneﬁčný koncert
kinosála spoločenského domu
13.12.2012 o 16.30 h.

„Hudobné Vianoce“ kaplnka sv. Alžbety
20.12.2012 o 16.00 h.

koledovanie detského folklórneho súboru Žochárik
na Nám. M. R. Štefánika
16.1.2013 o 16.30h.

Novoročný koncert – Galéria mesta Topoľčany

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO PORIADA
1.12.2012 od 19.00 do 04.00 h
v Dome kultúry spoločenská zábava
STRETNUTIE OSAMELÝCH
vstupné: 4 €, hudobná skupina: S – KVARTET
predstavenie TANEC MEDZI ČREPINAMI
účinkujú: Marek Ťapák, tanečný súbor SĽUK-u a sólistka speváčka
Mária Straková
Vstupné: 16 € v predpredaji, 19 € v deň predstavenia
miesto: Spoločenský dom o 18.00 h

Pripravujeme na január a februrár 2013
21.1.2013 – divadelná komédia Oscara Wildea

LORDI
Hlavnými hrdinami sú traja „roztopašní“ LORDI, ktorí
tajne hrajú hru s jasnými, i keď trochu pochybnými pravidlami.
Na schôdzkach si totiž tajne navzájom rozdeľujú dámy a za
úspechy a neúspechy s nimi si prideľujú červené alebo čierne
body. Jedného dňa sa však pravidlá škandalóznej hry neľútostne
obrátia proti nim. Komédia je výsmechom mužskej ješitnosti,
dvojitej morálky, no aj oslavou pevného priateľstva, ktoré vydrží
i tie najťažšie skúšky.
Účinkujú: Maroš Kramár, Jozef Vajda a Peter Šimun
Miesto: Spoločenský dom o 19.00 h
19.02.2013 – Radošinské naivné divadlo uvedie hru

POLOOBLAČNO
miesto: Spoločenský dom o 19.00 h
Objednávky na predstavenia:
MsKS, odd. KVA, Topoľčany, č. tel. 5369 427; mobil 0903 57 28 69
mail: mskskva@naex.sk
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Digitalizáciu kina Spoločenský dom Topoľčany
ﬁnančne podporil

a Mesto Topoľčany

3D KINO SPOLOČENSKÝ DOM • D E C E M B E R 2012
8., 9. XII. – sobota, nedeľa o 17,00 h.
Česká animovaná komédia. Do kín sa vracia
obľúbená postava prostorekej Kozy s hlasom
Jiřiho Lábusa. V novom príbehu teraz Koza
namiesto pražských povestí predstaví svet
rozprávok. České znenie. 82 min.

KOZÍ PRÍBEH SO SYROM 3D

No Ralpha už úloha zločinca nebaví, vezme
osud do svojich rúk a vydá sa na cestu naprieč
niekoľkými generáciami hier, aby dokázal, že
aj on sa môže stať hrdinom. Slovenský dabing.
115 min.

RALPH ROZBI - TO 3D
Vstupné: 6.- € nevhodné pre maloletých do 7 rokov

Vstupné: 5.- € nevhodné pre maloletých do 7 rokov

21., 22., 23. XII. – pi, so, ne o 19,00 h.
8., 9. XII. – sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký horor. Paranormálne javy nás
neprestavajú fascinovať. Aj preto sa do kín vracia
hororová séria, z ktorej sa v priebehu niekoľkých
rokov stal fenomén. České titulky.

PARANORMAL ACTIVITY 4
Vstupné: 3.- € nevhodné pre maloletých do 15 rokov

12., 13. XII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Americký akčný thriller. Looperi sú nájomní
zabijaci, ktorí pracujú pre zločineckú organizáciu. Existuje pre nich iba jedine pravidlo – za
žiadnu cenu nikdy nesmú nechať svoj cieľ ujsť.
České titulky. 118 min.

LOOPER
Vstupné: 3.- € nevhodné pre maloletých do 15 rokov

14.,15.,16. XII. – pi, so, ne o 19,00 h.
Americké akčné sci-ﬁ. Smrtiaci vírus spoločnosti
Umbrella naďalej pustoší Zem. Poslednou a jedinou nádejou ľudskej rasy je Alice, ktorá sa
prebudí uprostred najtajnejšieho zariadenia
spoločnosti Umbrella. České titulky. 117 min.

RESIDENT EVIL : RETRIBUTION
3D
Vstupné: 5.- € nevhodné pre maloletých do 12 rokov

19., 20. XII. – streda, štvrtok o 19,00 h.
Slovenský hudobno - tanečný ﬁlm. Dramatický
príbeh o ľudskom bytí, láske, vzletoch a pádoch
v strhujúcom a fascinujúcom tanci života medzi
črepinami. Slovenská verzia. 79 min.

TANEC MEDZI ČREPINAMI
Vstupné: 3.- € nevhodné pre maloletých do 12 rokov

21., 22., 23. XII. – pi, so, ne o 17,00 h.
Americký animovaný príbeh o tom, že svoj osud
dokážeme zmeniť, ak sa o to budeme snažiť.
Ralph strávil celé dekády v tieni populárneho
Felixa, hlavného hrdinu ich spoločnej video hry.
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Americko – nemecké fantasy. Filmový epos
o magickej jazde v čase a priestore. Filmová
adaptácia svetového bestselleru Davida
Mitchella rozpráva žánrovo šesť rozdielnych
príbehov. Tie sa odohrávajú v rôznych časových
obdobiach a na rôznych miestach od začiatku
19. storočia až po apokalyptickú budúcnosť.
České titulky. 164 min.

ATLAS MRAKOV
Vstupné: 4.- € nevhodné pre maloletých do 12 rokov

27., 28. XII. – štvrtok, piatok o 19,00 h.
Americký akčný ﬁlm. Daniel Craig sa opäť
predstaví v úlohe Jamesa Bonda 007. V najnovšom
príbehu prejde ťažkou skúškou jeho lojalita voči
M, ktorú doháňa jej vlastná minulosť. České
titulky. 145 min.

SKYFALL
Vstupné: 4.- € nevhodné pre maloletých do 15 rokov

29.,30. XII. – sobota, nedeľa o 19,00 h.
Americký dobrodružný ﬁlm. Záverečná časť svetoznámej upírskej ságy nás naposledy zavedie do
sveta, kde upíri a vlkolaci bojujú nielen o svoju
lásku, ale aj o vlastné životy. Slovenské titulky.
115 min.

TWILIGHT SÁGA: ÚSVIT
2. časť
Vstupné: 4.- € nevhodné pre maloletých do 12 rokov

VIANOČNÝ FESTIVAL DETSKÝCH FILMOV V 3D

27. XII. – štvrtok o 17,00 h.
Americká animovaná komédia. Aby sa dostali
domov, boli ochotní veľa riskovať. Po panenskom
ostrove Madagascar a veľkých afrických pláňach
si budú hľadať cestičku k domovu džungľou
európskych veľkomiest. Slovenský dabing.

MADAGASCAR 3 3D
Vstupné: 4.- € vhodné pre všetky vekové skupiny

28. XII. – piatok o 17,00h.
Anglický animovaný ﬁlm. Do kín sa vracia
obľúbená mamutia rodinka Mannyho, Ellie, ich
dcérky Broskynky, leňochoda Sida, šablozubého
tigra Diega a roztržitého krysoveveričiaka Scratta, aby prežili nové napínavé dobrodružstva.
Slovenský dabing. 94 min.

DOBA ĽADOVÁ 4
ZEM V POHYBE 3D
Vstupné: 4.- € vhodné pre všetky vekové skupiny

29. XII. – sobota o 17,00 h.
Americká animovaná komédia. Merida je impulzívna dcéra kráľa Fergusa a kráľovnej Elinor. Tí to s ňou rozhodne nemajú ľahké, keďže
sa princezná nehodlá podriaďovať prastarým
zvykom a tradíciám a má chuť vydať sa svojou
cestou. Slovenský dabing. 102 min.

NESKROTNÁ 3D
Vstupné: 6.- € nevhodné pre maloletých do 7 rokov

30. XII. – nedeľa o 17,00 h.
Americký animovaný rodinný ﬁlm. Rozpráva príbeh Belle, krásnej a šikovnej dievčiny.
Čítanie kníh jej pomáha utiecť od obyčajného
provinčného života. Keď jej otec zablúdi do
zámku obývaného Zvieraťom a ostane v ňom
uväznený, Belle ho prichádza zachrániť. Slovenský dabing. 85 min.

KRÁSKA A ZVIERA 3D
Vstupné: 6.-€ nevhodné pre maloletých do 7 rokov

PRIPRAVUJEME NA MESIAC
J A N U Á R 2013

CILILING A TAJOMSTVO KRÍDIEL 3D
HOTEL TRANSYLVANIA 3D
7 DNÍ HŘÍCHU
LEGENDÁRNA PARTIA
SILENT HILL : REVELATION 3D
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVA 2 3D
SEDEM PSYCHOPATOV
SNIEŽIK, BIELY KOŽUŠOK
DIVOKÝ DJANGO

ČITATEĽSKÍ ŠPIÓNI V ŠKOLE
Počas Medzinárodného dňa školských knižníc sa po chodbách
Základnej školy na Škultétyho ulici v Topoľčanoch pohybovali
čitateľskí špióni. Že po niečom pátrali je každému jasné, ale čo bolo
ich konkrétnou úlohou? Naša školská knižnica sa opäť zapojila do
súťaže Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, a tak špióni
pátrali, kto aké knihy číta. Oslovovali spolužiakov, učiteľov i rodičov,
ktorí v tento deň školu navštívili. Zaujímavé bolo ich zistenie,
že väčšina opýtaných mala dobrý vzťah ku knihám a čítaniu. Tí
vtipnejší považovali za čítanie aj prácu s učebnicou, ale naši špióni
ich vhodne usmernili. Súčasťou podujatia bol aj spisovateľský kútik, v ktorom mali svoje stanovisko známi spisovatelia – Pavol
Országh Hviezdoslav, Ľudovít Štúr, Ľudmila Podjavorinská a česká
spisovateľka Božena Němcová. Úlohou návštevníkov podujatia bolo
podľa podoby a krátkych indícií uhádnuť meno spisovateľov. Nápomocné boli aj kartičky s rozstrihanými menami, ktoré žiaci skladali.
Za správne odpovede dostal každý účastník samolepku súvisiacu
s čítaním. V školskej knižnici prebiehala rokmi overená žiacka vedecká konferencia, počas ktorej žiaci prezentovali svoje projekty,
prácu s amatérskym ﬁlmom a kamerou, objasnili výsledky svojich pozorovaní a štúdií. Konferencia začala netradične. Pozornosť
všetkých prítomných v úvode upútala stará truhlica, ktorá nebola
vôbec obyčajná. Skrývali sa v nej múdrosti a vedomostí všetkých
predchádzajúcich generácií, z ktorých žiaci čerpali pri svojej práci.
Veď názov celodenného podujatia bol „Naša cesta z minulosti – cez
prítomnosť – do budúcnosti“.
V tento zaujímavý deň sa popri interaktívnom učení a tvorivých
dielňach rozprávali deti a rodičia v triedach na prvom stupni
o obľúbených knihách. Na prácu s knihou a tvorbu spisovateľov
boli zamerané aj hodiny literatúry na druhom stupni. Žiaci
2.B triedy mali neobyčajný deň. Priniesli si svoje prázdninové
debilníčky a informovali rodičov a spolužiakov o ich obsahu.
V debilníčkoch počas prázdnin zbierali údaje o svojom cestovaní,
hrách, návštevách, lepili si vstupenky, účtenky, pohľadnice, kreslili
a písali, a tak vytvorili ozaj majstrovské umelecké dielka. A hoci
prázdniny už dávno pominuli, spomínanie bolo ozaj vydarené.
Súčasne využili pomerne hojné zastúpenie rodičov a spojili
minulosť s prítomnosťou a budúcnosťou prostredníctvom kníh.
Aj tu si rodičia doniesli svoje obľúbené detské knihy, ktoré sú už
pre dnešné deti minulosťou. Súčasnosť čítania predstavovali knihy
žiakov a budúcnosť internetové knihy, ktoré spolu s pani učiteľkou
vyhľadávali na internete.
Žiaci tretieho ročníka využili učebnice a pracovné listy na prácu
s textami Miroslava Válka. V jednotlivých triedach v skupinách
porovnávali texty Ľubomíra Feldeka, Tomáša Čelovského a Miroslava Válka. Diskutovali spolu s rodičmi o dorozumievaní,
o používaní mobilov a vzťahoch. Najviac ich zaujala hravosť a hu-

mor v textoch, hlavne kniha Do Tramtárie. Vymýšľali, ako taká
Tramtária ozaj vyzerá, tvorili prídavné mená, ktorými vyjadrovali jej znaky a vlastnosti. V závere hodiny spolu s rodičmi riešili
štvorsmerovku a skladali tajničku. Počas druhej hodiny diskutovali
o obľúbených knihách. Aj rodičia si doniesli svoje obľúbené detské
knihy a rozprávali o nich. Vo štvrtáckych triedach sa zamerali na
tvorbu Daniela Heviera. V skupinách si čítali verše, vyhľadávali
tie najzaujímavejšie a potom sa skupiny informovali navzájom.
V popoludňajších hodinách pokračovali podujatia v rámci
Medzinárodného dňa školských knižníc v školskom klube detí. Deti
počúvali rozprávky, diskutovali o knihách a vyhľadávali na internete
informácie o spisovateľoch. Zistili výhody tlačených a internetových
kníh. Vymýšľali, aké tajomstvá môže ukrývať stará truhlica, ktorá sa
ocitla v priestoroch ich klubu. Spoločne si s pani vychovávateľkami
zaspievali známe piesne, ktoré patria do starej ľudovej slovesnosti
a dávali si navzájom hádanky. Mnohé z nich už boli dnešné, moderné,
ale práve tým ukázali na spojenie minulosti s prítomnosťou. Pre
prvákov bola v knižnici pripravená hodina informačnej výchovy,
kde sa deti od školského knihovníka dozvedeli základné informácie
o našej knižnici. Naša školská knižnica má už svoje stále miesto
medzi žiakmi a učiteľmi, ktorí ju často navštevujú. Preto aj súťaž
k Medzinárodnému dňu knižníc všetci prijali s radosťou a zodpovedne pristupovali k zvereným úlohám. Všetky aktivity sa
niesli v duchu tohtoročnej témy, kedy sme chceli deťom ukázať
význam knižnice v minulosti, prítomnosti a jej nezastupiteľné
miesto v budúcnosti. Pre našich žiakov je knižnica miestom relaxu
a poznávania, cítia sa v nej ozaj dobre a často prídu „len tak na kus
reči“.
Text a foto: Mgr. D. Vystrčilová
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Srdečne Vás pozývame na

IX. ročník
vianočného
futbalového turnaja
pod záštitou primátora mesta Topoľčany
za účasti významných topoľčianskych
organizácií a spoločností, ktorý sa uskutoční
v športovej hale v piatok

7. decembra 2012
v čase od 7:00 do 20:00 hod.
Príďte si oddýchnuť a zabaviť sa !
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