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CVČ Relax pripravilo 
na marec 2009

Abc na počítači 
– súťažno-vzdelávacie podujatie pre 
deti MŠ
4.3.2009 od 10.00 h. v CVČ Relax                        
11.3.2009 od 10.00 h.  v CVČ Relax      

Ocenenie najúspešnejších 
športovcov mesta za rok 2008
14.3.2009 od 18.00 h. v Športovej 
hale Handlová     
                 

Stolnotenisový turnaj 
pre žiakov ZŠ k oslobodeniu mesta 
Handlová 
19.3.2009 od 13.00 h.  na Strednej 
priemyselnej škole 

„Poznaj a chráň“ 
– celomestský – medziškolský príro-
dovedný kvíz, zameraný na ochranu 
prírody, rastlín a živočíchov 
23.3.2009 od 8.00 h.  v CVČ Relax

Príroda očami detí 
– výstava výtvarných prác detí MŠ, ZŠ, 
ŠZŠ s prírodovednou tematikou. 
24.3.2009 od 8.00 h.  v CVČ Relax

OPEN Handlová
– šachový turnaj k oslobodeniu mesta 
Handlová     
28.3.2009 od 9.00 h.  v CVČ Relax

Veľkonočné tradície 
– tvorivé dielne 
31.3.2009 od 15.00 h.   v CVČ Relax

Letná HANDLANDIA opäť ožije!

Tak ako v roku 2008, aj tento rok sa 
opäť otvoria brány do najúžasnej-
šieho letného sveta, do našej letnej 
HANDLANDIE 2009. Tento rok nás 
čaká odkrývanie starodávnej legendy, 
ktorá sa odohrala v starobylom meste 
Kremnica a jeho okolí na Krahuliach, 
odkryjeme legendu hadieho prekliatia. 
Všetky potrebné informácie sa dozvie-
te na www.handlandia.euweb.cz, alebo 
090571371.

Kto chce reprezentovať 
mladých ľudí v OSN?
Rada mládeže Slovenska (RMS) hľadá 
mládežníckeho delegáta Slovenskej 
republiky, ktorý bude reprezentovať 
mladých ľudí na Valnom zhromaždení 
OSN.
Na základe podmienok zverejnených 
na stránke www.mladez.sk/mladiosn 
sa úspešný kandidát zúčastní jesen-

ného Valného zhromaždenia OSN (VZ 
OSN) v New Yorku, kde bude obhajovať 
záujmy mladých ľudí na Slovensku. 
Viac na www.mladez.sk
Rada mládeže Slovenska je už 19 rokov 
strešnou organizáciou detských a mlá-
dežníckych organizácií na Slovensku. 

Jej cieľom je obhajovať záujmy 
detí a mládeže, prispievať k tvorbe 
predpokladov pre ich všestranný, 
slobodný a demokratický rozvoj, 
ako aj informovať verejnosť o 

hodnotách, cieľoch a zmysle práce 
detských a mládežníckych organizácií. 
RMS napomáha procesu participácie 
mladých ľudí na živote obce, mesta 
ako aj celej spoločnosti.

Ocenenie pre knižnicu
Počas slávnostného večera „Kultúra 
2008“, ktorý sa konal 13. februára 
v Kultúrnom centre v Bojniciach, si 
kolektív Mestskej knižnice Handlová 
prevzal od Združenia pre rozvoj 
regiónu horná Nitra cenu „Za osobitý 
prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry“. 
Ocenenie bolo knižnici udelené pri 
príležitosti 85. výročia jej založenia.  

„Stretnutia s Hviezdoslavom“

Mesiac február sme venovali spisova-
teľovi P. O. Hviezdoslavovi. K jeho 160. 
výročiu  narodenia sme pripravili nie-
koľko podujatí pre všetky vekové kate-
górie. Medailón o tomto literárnom 
klasikovi si vypočuli žiaci ZŠ Š počas 
školského kola Hviezdoslavov Kubín a 
druháci ZŠ MN počas literárnej súťa-
že Rozprávkové vretienko. Literárna 

hodina v prostredí knižnice zaujala aj 
starších žiakov zo ZŠ MN a študentov 
SPŠ, ktorí si svoje vedomosti overili aj 
v literárnom kvíze. Literárneho „stret-
nutia s Hviezdoslavom“, ktoré sme 
pripravili v spolupráci s Úniou žien sa 
zúčastnili aj čitateľky knižnice.

Fašiangy v knižnici
Ľudové tradície v živote slovenského 
ľudu a v literatúre boli zaujímavou 
témou februárových podujatí v kniž-
nici. Deti z MŠ SNP a žiaci nižších roč-
níkov ZŠ MN kreslili, maľovali, vystri-
hovali masky s fašiangovou tematikou. 
Medzitým recitovali, spievali a počúvali 
rozprávanie o ľudových zvykoch.

Pripravujeme...

Marec - Mesiac knihy v knižnici
Mesiac marec venujeme spisovateľkám 
Hane Zelinovej a Márii Ďuríčkovej. 
Pripomenieme si 5. výročie úmrtia 
spisovateliek. Tematické podujatie 
v Mesiaci knihy 
Vansovej Lomnička - okresné kolo
Ženy v slovenskej literatúre 19.stor. 
- T. Vansová a E. M. Šoltésová. (literárna 
hodina pre študentov SPŠ)

Čarovný svet rozprávok z tvorby H. 
Zelinovej a M. Ďuríčkovej. Medajlón 
 k 5. výročiu úmrtia spisovateliek (pre žiakov 1. 
a 2. stup. ZŠ)

Vitajte v knižnici 
Marec- Mesiac knihy (pre žiakov 1. 
a 2. stup. ZŠ)
Čo sa skrýva v knižnici 
Marec- Mesiac knihy (pre deti MŠ) 

Kniha a knižnica
História vzniku knihy. Marec- Mesiac 
knihy. (pre študentov SPŠ)
Trojruža
Literárna hodina (pre žiakov 3.roč. 
ZŠ)
Katolícka moderna
Literárna hodina. (pre študentov SPŠ)
17.3. Gymnazisti v knižnici 
Literárna hodina
18.3. Gymnazisti v knižnici 
Literárna hodina
Kreslo pre hosťa
Beseda s pozvaným hosťom. 
25.3. Zlatá brána.
Recitačná prehliadka pre MŠ - IV. 
ročník 
S knižkami sa kamarátim
Celomesačný kvíz pre návštevníkov 
oddelenia pre deti a mládež 
Prváci v knižnici
Slávnostné pasovanie za čitateľa
Najobľúbenejšie knihy
Výstava kníh
23.3 – 27.3. 
Týždeň otvorených dverí
Týždeň slovenských knižníc. Bezplatný 
zápis nových čitateľov. Amnestia upo-
mienok.

Podujatia v pobočke MC 
Vitajte v knižnici. Marec -
Mesiac knihy (pre ZŠ MC)
Príroda okolo nás
Beseda. (Podujatie v rámci Dní ochra-
ny prírody - ZŠ MC)
Čítame si rozprávky
Pravidelné stretnutia s MŠ a MC 
Lienka. 

D. Mikulášová

AKTUÁLNE Z KNIŽNICE

Základná škola, Školská ulica – šport aj kultúra
Naša ZŠ sa v školskom roku 2008/09 zapojila do výzvy MŠ SR –„Podpora  športových tried“,  kde náš projekt uspel a získal 
finančný  príspevok 300 000 Sk na podporu futbalovej triedy. 
Aj v budúcom školskom roku otvárame v 5. ročníku športovú triedu zameranú na futbal. Budúci piataci musia absolvovať 
talentové skúšky, ktoré sa budú konať v druhej polovici mája a budú zamerané na všeobecnú a špeciálnu pohybovú výkon-
nosť. Do športovej triedy môže byť prijatý každý, kto má rád futbal i ten, kto ešte organizovaný futbal v klube nehral. 
Máme za sebou už 18.reprezentačný ples školy. Tento rok sa učitelia, rodičia a priatelia školy stretli  20.februára 2009 
v priestoroch Domu kultúry  v Handlovej.


