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Jazykovo - 
poznávacia 
exkurzia Viedeň
Dňa 28. a 29. júna sa žiaci 

druhého stupňa, zúčastnili po-

znávacej exkurzie hlavného 

mesta Rakúska, Viedne. V stre-

du , 27. júna, o 23:30 sa výlet za-

čal úmornou nocou strávenou 

v autobuse. Okolo piatej hodi-

ny ráno už sme boli všetci pre-

budení a otvárali rôzne diskusie 

ohľadom plánov zájazdu. Dlhú 

osemhodinovú cestu sme napo-

kon úspešne zvládli. 

Nasledoval príchod do vieden-

ského zámku Schönbrunn, kde 

sme sa  dozvedeli veľa užitoč-

ných informácií  o tomto let-

nom sídle Habsburgovcov. 

Navštívili sme  nie len krás-

ne upravené záhrady a fontá-

ny, ale aj interiér, ktorým nás 

sprevádzali slúchadlá s infor-

máciami o jednotlivých miest-

nostiach. Po prehliadke sme 

sa spolu s učiteľmi a sprievod-

com presunuli do Technické-

ho múzea. Tu sme si vyskúša-

li rôzne exponáty vysvetľujúce 

fyzikálne, či technické javy. Po 

zmysluplno využití času v Tech-

nickom  múzeu sme sa kocha-

li jazdou ulicami mesta, o kto-

rých nám porozprával sprie-

vodca, až kým  sme nedorazi-

li na najviac očakávané atrak-

cie v zábavnom parku Prater. 

I tí, ktorí si mysleli, že si v par-

ku neprídu na svoje, sa zabavili 

a odniesli si tak domov hroma-

du skvelých zážitkov. Veď vy-

skúšať si tieto atrakcie nemáme 

možnosť každý deň.  Po návšte-

ve Prátra sme sa opäť presunu-

li do autobusu, tentoraz putu-

júceho do Bratislavy, kde sme 

sa ubytovali v hoteli. Na druhý 

deň  účastníkov zájazdu čaka-

la pešia prehliadka centra mes-

ta. Videli sme Uno City - biznis-

centrum, okružnú triedu Ring, 

Operu, Námestie Márie Teré-

zie, Hofburg, Parlament, Rad-

nicu, a pešo sme prešli Gra-

ben až ku Katedrále sv. Štefa-

na. Opäť sme sa dozvedeli veľa 

nového o viedenských pamiat-

kach. Ako každý školský výlet, 

ani tento by nebol tým správ-

nym výletom, keby žiakom ne-

bol umožnený voľný rozchod na 

„najdrahšej ulici Viedne“ - Ko-

rutánskej ulici, ktorý sa dal naj-

lepšie využiť na nákupy predra-

žených suvenírov. Zlatým klin-

com programu sa stala návšte-

va Hundertwasserovho domu. 

Žiaci si so sebou odniesli veľa 

nezabudnuteľných zážitkov a 

fotografií. 

Napriek skvelému výletu sa už 

všetci tešili na príchod domov. 

Projekt vznikol pred ôsmimi 
rokmi s cieľom pritiahnuť k čí-
taniu viac detí a zároveň pou-
kázať na význam literatúry pre 
detského čitateľa. Realizuje sa 
6-hodinovým čitateľským ma-
ratónom, do ktorého sú zapo-
jené deti z viacerých miest Slo-
venska. Číta sa v knižniciach 
a každé dieťa má prečítať jed-
nu stránku z vybranej knihy. V 
uplynulých rokoch sa do číta-
nia zapojilo od 2912 detí v roku 
2008, až po 37 064 detí v roku 
2014.
Mestská knižnica v Krompa-
choch do projektu zapojila v 
roku 2009 a čítalo vtedy 113 
detí. V roku 2014 v našej kniž-
nici čítalo celkom 182 detí, 
čím sme vytvorili rekord našej 
knižnice. Aj v tomto roku sme 
sa zapojili do celoslovenskej ak-
cie na podporu čítania Čítajme 
si 2015“. Rekord v čítaní však 
neurobíme, lebo termín koli-
duje so školskými výletmi, tak-
že sa zapojili len žiaci prvého a 
druhého ročníka zo ZŠ Maure-
rova i Zemanská. Dnes sa do čí-

tania zapojilo 105 detí. 
Tešíme sa, že základné školy v 
našom meste sa do zapájajú a 
podporujú  tak snahu zapojiť čo 
najväčší počet detí do čítania, 
ktoré v posledných rokoch vy-
tláčajú moderné technické za-
riadenia. Čítanie poskytuje de-
ťom činnosť vo chvíľach voľna 
a podporuje ich fantáziu a pre-
hlbuje cítenie. Preto je cieľom 
projektu, v spolupráci s kniž-
nicami a školami po celom Slo-
vensku, motivovať deti k číta-
niu kníh a k pravidelným náv-
števám knižníc. Blíži sa koniec 
školského roka a deťom počas 
prázdnin treba zorganizovať 
voľný čas. Jednou z možností, 
ktorú Vám ponúkame je aj náv-
števa knižnice. 
Počas prázdnin bude knižnica 
otvorená:
 v pondelok - piatok  v čase od 
8,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 
hod. 
Tešíme sa na Vás.                                                                                         

Ž. Síkorová

Mestská knižnica

Mestská knižnica Krompachy- 
Čo je projekt „Čítajme si“?

Deň matiek v Únii žien Slovenska
„ Je jeden hotel na svete, 

kde ničím platiť nesmiete, 

len láskou....

Hotel mama, hotel mama 

tam sa všetko odpúšťa, 

hotel mama, hotel mama, 

sa tak ťažko opúšťa ...“

Aj tieto pravdivé a vždy platiace slová piesne odzneli na slávnost-
nom posedení, ktoré sme pre naše členky pripravili pri príleži-
tosti Dňa matiek. Posedenie sa konalo 19.05.2015 v príjemnom 
prostredí reštaurácie Melódia. V úvode sa o dojímavý, ale tiež skve-
lý program svojím vystúpením postarali žiaci zo ZUŠ, ktorým sr-
dečne ďakujeme, rovnako aj pedagógom, ktorí ich pripravovali. 
Následne sa našim členkám prihovoril zástupca primátorky pán 
Stanislav Barbuš, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol postave-
nie ženy-matky v našej spoločnosti, ich večnú obetavosť a srdeč-
nosť. Slová pána zástupcu boli úprimné a dojímavé. Poďakovanie 
patrí aj zamestnancom reštaurácie Melódia za veľmi chutné menu. 
Naše členky boli obdarované bielym karafiátom - symbolom Dňa 
matiek. Taktiež sme si spomenuli aj na členky Únie žien Slovenska, 
ktoré už nie sú medzi nami, na hroby sme položili biely karafiát a v 
tichej piete sme na ne spomínali.

Výbor Únie žien Slovenska

Alexandra Juščáková IX.A 
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