
          
 

 
 
 
 

Čítame si s Knihomiľkou  
Pondelok, utorok a stredu o 14:00 hod. kreatívne čítanie rozprávok pre I. II. a III. ročníky ZŠ 

kontakt: 02/638 26 203, pobočka Prokofievova 5 
 
 

Filatelistický krúžok 
Jediný filatelistický krúžok v Bratislave vedie pani Daniela Schmidtová 
pondelok o 17:00 hod.                                                  kontakt: 02/625 20 408, pobočka Vavilovova 26 
 
 

Počítač pre všetkých 
Okrem základných rád pri ovládaní PC, tlači, úprave obrázkov alebo orientácii v nových 
verziách známych programov, sa uchádzači oboznámia aj so zložitejšími aplikáciami v 
programoch Word a Excel pod vedením skúsenej lektorky pani Ing. Jaroslavy Štaffovej. 
utorok o 10:00 hod.                  objednať sa môžete na tel. č.: 02/ 625 20 408,  pobočka Vavilovova 26 
 
 

Tvorivé dielničky s Katkou 
Témou marcových dielničiek bude vyrábanie záložiek do kníh, a príprava výzdoby na Veľkú 
noc. 
streda o 14:30 hod.                                                      kontakt: 02/638 26 203, pobočka Prokofievova 5 
 
 

Literárny klub Generácia 
Každú druhú stredu v mesiaci sa u nás v knižnici stretávajú nádejní spisovatelia. Čítajú si svoje 
práce a navzájom si ich hodnotia. Organizujú rôzne čítačky a iné zaujímavé podujatia spojené 
s literatúrou. 

kontakt: 02/622 40 613, pobočka Vavilovova 24 
 
 

English club 
výučba anglického jazyka všetkých vekových kategórií. Výučba je koncipovaná konverzačnou 
formou, priebežne dopĺňaná gramatikou. Predchádzajúce vedomosti z jazyka nie sú 
potrebné! Kurz vedie rodená Američanka Lynette Sykora.  
štvrtok o 18:00 hod.                             kontakt: 02/625 20 408, pobočka Vavilovova 26 
 
 

Štvrtky patria deťom 
Zážitkové čítanie rozprávok s porozumením textu. Deťom ponúkame na spestrenie popoludnia 
spoločenské hry a iné aktivity.  
štvrtok popoludní od 13.30 do 15.30 deti od 6 rokov a od 15.30 do 17.30 hod. deti predškolského  
veku.  

kontakt: 02/622 40 613, pobočka Vavilovova 24 
 
 
 
 
 



 
Rozprávky v starom a novom šate 
V spolupráci s Múzeom školstva  a pedagogiky Vám ponúkame spoznať v múzeu klasické 
rozprávky Popoluška a Aladin v podobe akú poznali Vaši rodičia, starí rodičia. V knižnici 
spoznáte moderné verzie týchto rozprávok. Podujatie je pripravené pre materské školy a prvý 
stupeň základných škôl. 
                                                                                                  pobočka Vavilovova 24 tel. č. 622 40 613 
                                                                                                pobočka Prokofievova 5 tel. č. 638 26 203 
 
Pohľad do minulosti 
Každý štvrtok ponúkame možnosť doplnenia vedomostí pre žiakov ZŠ, stredoškolákov,  
gymnazistov pripravujúcich sa na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory na vysokú školu zo 
slovenských a všeobecných dejín  a z dejín umenia. 

kontakt: 02/ 638 26 446, pobočka Vyšehradská 27 
 

Čítanie je IN 
Každý pondelok bude prebiehať interaktívne zážitkové čítanie zamerané na prežívanie čítaného 
textu, vcítenia sa do deja príbehu. Po prečítaní textu má dieťa vlastný priestor pre vyjadrenie  
svojich pocitov, názorov na príbeh. Pracovať budeme  s textom autorov vhodných pre rôzne  
vekové  skupiny detí ( P.N.Džerengová, T.Revayová, G.Futová, P.Gajdošík, R.Brat...).  
pondelok od 14:00 hod.                                           kontakt: 02/ 638 26 446, pobočka Vyšehradská 27 

 


