






Judit Bárdos – beseda o knihách



Judit Bárdos – spevácke prvotiny



Petra Nagyová Džerengová – slovenská spisovateľka



Naši verní čitatelia spolu so seneckými knihovníčkami



Beseda s p. Nagyovou-Džerengovou pritiahla vždy veľa čitateľov

































































































































Noc s Andersenom











Marta Hlušíková – stredoškolská pedagogička, spisovateľka a autorka odbornej literatúry



Tibor Mrkvička Hujdič a jeho veselé dramatizované čítanie pre deti rôzneho veku



Celé Slovensko 
číta deťom



Čítajúci – vedúci kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál 
a náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta SR brig. gen. 
Vladimír Šimko









Letná čitáreň a amfiteáter v blízkosti Slnečných jazier



Nenechajte svoj mozog zaháľať

 MOZOG

 Lektor: Mgr.Anetta Zelmanová



Mozog

Mozog a jeho schopnosti

Zloženie mozgu

Zložitý mozog

Myslenie

Zázrak



 Malý mozog je zodpovedný za motoriku – poriadne sa 
rozbehne keď Vám zazvoní telefón

 Má na starosti aj držanie tela a zaisťovanie rovnováhy
Veľký mozog umožňuje myslenie. Z písmen skladáme slová a 
tak rozumieme obsahu textu

 Skladá sa z dvoch mozgových hemisfér, ktoré sú rozdelené 
na laloky

 Ľavá polovica mozgu alebo ľavá hemisféra zodpovedá za 
riadenie pravej strany tela, zatiaľ čo pravá hemisféra má na 
starosti ľavú stranu

 Ľavá strana je zodpovedná za racionálne myslenie- teda 
logiku, analýzu, čísla

 Keď si vštepujeme fakty / dátum narodenia, číslo účtu, 
telefónny kontakt/ využívame ľavú hemisféru

 Túto informáciu si môžeme ľahko zapamätať – písmeno L –
ľavá ako logika





 Tento proces voláme plasticita mozgu, celý život je náš 
mozog tvárny

 Všetko čo zažívame alebo sa učíme vedie ku vzniku a 
tvorbe nových spojení medzi nervovými bunkami

 Je to tvorba nových spojení -synapsí medzi nervovými 
bunkami, k ich prestavbe

 Kladnou stránkou tohto procesu premeny je to, že sme 
schopní do vysokého veku naučiť sa čokoľvek a tiež 
zmeniť svoje chovanie

 Je to teda všetko len a len v našich rukách ako môžeme 
formovať náš mozog, aby sme sa stali geniálnymi



 Náš mozog má mnoho úžasných schopností

 Ukladá si do pamäti zložité obsahy vo forme obrazov

 Napríklad pri vyslovení niektorého hesla ako napríklad 
„prezident USA“ nám naskočia rôzne obrazy- možno si 
spomeniete na Johna F. Kennedyho alebo Baracka Obamu

 Náš mozog je neuveriteľne komplexný, fascinujúci a 
každý deň podáva úžasné výkony

 Všetko čo behom svojho života objavíme, vnímame alebo 
zažívame ovplyvňuje štruktúru a funkciu nášho mozgu



 Dlhú dobu boli vedci presvedčení, že sa mozog 
v dospelom veku nemení a že v ňom 
nevznikajú žiadne nové bunky

 Dnes však vieme, že až do vysokého veku sa 
vytvárajú nové spoje medzi neurónmi a 
vznikajú nové nervové bunky a to v hipokampe
-časť  mozgu, ktorá má hlavnú úlohu v 
procese pamäti a učenia

 Tu sa sústreďujú informácie z krátkodobej 
pamäti a generujú sa nové spomienky či 
aktualizujú spomienky staré

 Hipokampus pripomína tvarom morského 
koníka



 Náš  mozog tvorí asi 100 miliárd nervových buniek alebo 
neurónov

 Vedci však prišli na to, že nikto presne nevie, kde sa toto 
číslo vlastne zobralo

 Podľa jedného sčítania z roku 2009 má náš mozog asi 86 
miliárd nervových buniek

 V každom prípade máme neurónov  naozaj veľa a každý z 
nás sa s týmto množstvom narodí

 Okrem nevyčísliteľnom množstve neurónov má náš mozog 
mnoho gliových buniek. Slovo glia pochádza z gréčtiny a 
znamená lepidlo.  Tieto bunky držia pokope neuróny. Majú 
veľký význam ( Eistein mal údajne mnoho gliových buniek)



 Pravá polovica mozgu alebo pravá hemisféra je zameraná 
na kreativitu, mimiku, gestikuláciu a priestorovú 
predstavivosť

 Ľavá hemisféra je rýchlejšia pri akustických vzruchoch a 
pravá pri vizuálnych

 Mozgová kôra je vrstvou, ktorá pokrýva veľký mozog a ktorý 
poznáte ako veľký vlašský orech

 Neuroveda priniesla v posledných rokoch neuveriteľné 
poznatky

 Na celom svete pracuje asi 50 000 vedcov a každý rok je 
vydaných asi 100 000 článkov a štúdii ohľadom nových 
poznatkov a  výskumu o mozgu



 Pozrime sa na mozog trochu bližšie, pretože to, čo nechápeme 
a nepoznáme nemôžeme ani úspešne ovplyvňovať

 Mozog je systémom zložitých prepojení so sto miliardami 
neurónov a biliónmi synapsí

 Zatiaľ čo čítate tieto riadky predávajú nervové bunky vaše 
zmyslové vnemy do mozgu

 Vedci predpokladajú, že sme tým inteligentnejší, čím lepšie sú 
naše nervové bunky prepojené

 Aby vzniklo čo najviac synapsí potrebuje mozog stále nové 
podnety



 Mužský mozog váži o niečo viac ako 1500 
gramov a ženský je o trochu ľahší

 Mozog Alberta Eisteina vážil mimochodom 1230 
gramov a bol výrazne ľahší než mozog 
priemerný

 To, že veľkosť mozgu nie je rozhodujúci 
dokazuje aj mozog vorvane– váži 9 kilogramov a 
neporadil by si ani s malou násobilkou

 V pomere k veľkosti tela je mozog človeka 
skutočne veľmi ťažký



 Myslenie o myslení !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zastavte sa prosím na 
chvíľu a zamyslite sa 
nad tým, čo si práve 
teraz myslíte. Teraz!!!



Teraz si prosím 
nepredstavujte malú 
žirafu!!!



 A už je tam, aj keď sme na ňu vlastne myslieť 
vôbec nechceli a nemali 

 Aj keď nám žirafy každý deň nebehajú po ceste 
,náš mozog nám ihneď podsunie 

 jej obraz

 Mozog nereaguje na predponu – „ne“

 Teraz prosím nemyslite na dnešný obed ...atď

 Vôbec si neuvedomuje ako premýšľame a 
odkiaľ prichádzajú nápady, myšlienky



 Známy experiment s „ ľadovým medveďom“ nám hovorí, 
že svoje myšlienky v skutočnosti ovládať nevieme

 Pri tomto pokuse boli vyzvaní účastníci, aby 5 minút 
nemysleli na ľadového medveďa. Za každým, keď porušia 
zákaz a pomyslia si na ľadového medveďa musia zazvoniť 
na zvonček

 Nikomu sa nepodarilo za 5 minút nemyslieť ani raz na 
ľadového medveďa

 Zdá sa, že kontrolovať vlastné myšlienky nie je také ľahké
 Druhá skupina mala však na ľadového medveďa  hneď od 

začiatku myslieť
 Čo myslíte, kto myslel častejšie na ľadového medveďa?
 Druhá skupina to nebola
 Tí, čo ho mali v prvej skupine potlačovať, zvonili omnoho 

častejšie



 Snaha na niečo konkrétne nemyslieť vedie k tomu, že sa tejto myšlienky 
nedokážeme zbaviť

 Preto, nie je divu, že je pre nás tak ťažké vzdať sa lahodného koláčika, keď na 
neho musíme neustále myslieť aj keď na neho myslieť vôbec nechceme

 Náš mozog toho vie však omnoho viac. Je skutočne zázračný!!!!!!!!!!!!!

 Naučíme sa chodiť, rozprávať, čítať, písať

 Cestujeme na Mesiac, vysielame satelity do vesmíru, učíme sa jazyky

 Ľudia majú vždy vízie, ktoré chcú zrealizovať

 Čaká nás však ešte veľmi dlhá cesta až budeme poznať všetky skladačky a 
pochopíme ako vzniká naše myslenie, emócie a ich vzájomná súhra









Všetci ste v meste Senec 
a v Mestskej knižnici 

srdečne vítaní

Ďakujem za pozornosť


