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             TÉMA: Školské knižnice - Brána do života  

                    NÁZOV AKCIE: Ako sa stať súčasťou školskej knižnice ... (ako spisovateľ, čitateľ,  

        ilustrátor, knihovník) 

               CIEĽ: Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah 

ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 

   NÁZOV A SÍDLO ŠKOLY: Základná škola, Bystrická cesta 14, 034 01 Ružomberok 

        E-MAIL ŠKOLY: zsbystricka@gmail.com 

                 KONTAKT: 044/ 43 53 185, 0918 782 423 

         RIADITEĽKA ŠKOLY: RNDr. PaedDr. Elena Volanská 

ŠKOLSKÉ KNIHOVNÍČKY: Mgr. Zuzana Salvová 

         Mgr. Hedviga Demková 

 

      POČET ÚČASTNÍKOV: Akcie sa zúčastnilo spolu 40 tried (cca 600 žiakov) a dve knihovníčky, štyria 

vyučujúci, dvaja spisovatelia - Ing. Radislav Kendera, PhD. a Ing. Milan 

Igor Chovan, riaditeľka ZŠ - RNDr. PaedDr. Elena Volanská, zástupkyne 

školy - PaedDr. Alžbeta Magová a Mgr. Eliška Pavlíková.  
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Aktivity uskutočnené počas Medzinárodného dňa školských knižníc 

• Beseda so spisovateľmi Ing. Radislavom Kenderom, PhD. a Ing. Milanom Igorom Chovanom 

žijúcich v Ružomberku (žiacky prednes básní z tvorby oboch spisovateľov a ich literárneho diela) 

• Postavičky z rozprávočky navštívili naše detičky ... (žiaci sa obliekli do kostýmov literárnych 

hrdinov a navštívili I. stupeň ZŠ) 

• Tvoríme vlastnú ilustrovanú zbierku poviedok pod názvom Minipríbehy od A po Z 

• Slávnostný krst našej ilustrovanej zbierky, ktorú pokrstila Kráľovná detských čitateľov 2013 

Romana Moravčíková (žiačka 9. A triedy, ktorá vyhrala súťaž v Mestskej knižnici v Ružomberku 

spomedzi všetkých žiakov ZŠ)  

• Daruj knihu do knižnice, potešíš tak detské srdce - dobrovoľná akcia, žiaci darovali rozprávkové 

knihy do školskej knižnice, aby tak mohli potešiť svojich kamarátov a čitateľov 

 

PRIEBEH AKCIÍ 

BESEDA SO SPISOVATEĽMI 

Dňa 28. októbra 2013 počas Medzinárodného dňa školských knižníc poctili našu školu svojou milou 

návštevou dvaja ružomberskí spisovatelia: Ing. Radislav Kendera, PhD. a Ing. Milan Igor Chovan. 

Adelka Adamčiaková z 5. E a Eva Mária Lukasová z 8. D v úvode predniesli básne z tvorby oboch 

spisovateľov a ich literárne diela predstavila Mgr. Marianna Páterková. Prostredníctvom prednášky 

a následnej diskusie otvárali brány do budúcej tvorby nádejným literárnym tvorcom z radov žiakov. Žiaci sa 

aktívne zapájali do diskusie, kládli autorom zaujímavé a zvedavé otázky, na ktoré spisovatelia ochotne 

odpovedali. 
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POSTAVIČKY Z ROZPRÁVOČKY NAVŠTÍVILI NAŠE DETIČKY 

 

Každé dieťa a či dospelý oslavuje počas roka nejaký sviatok. Štvrtý októbrový pondelok oslavujú knižnice 

svoj Medzinárodný deň školských knižníc. A práve v tento pondelok je to v školských knižniciach trochu 

iné ako v bežné dni. Konkrétne v našej škole ožili postavičky z rozprávok (žiaci 6. B) a zavítali ku žiakom 

1. stupňa, aby sa s nimi osobne zoznámili, ale ich aj vyskúšali, či budú vedieť, z ktorej rozprávky 

pochádzajú. Literárne postavičky - Jasmína, Červená Čiapočka, šašo z kráľovského dvora, Pat a Mat, Pepek 

námorník, Pipi Dlhá Pančucha, kráľ a iné. 
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ZBIERKA POVIEDOK POD NÁZVOM MINIPOVIEDKY OD A PO Z 

 

Žiaci 2. stupňa sa zase rozhodli obohatiť našu školskú knižnicu o vlastnú zbierku poviedok, a tak sa 

s chuťou pustili do práce. Zástupcovia každej triedy si vylosovali písmeno z abecedy, na ktoré potom žiaci 

tvorili príbehy a ilustrovali obrázky. Kráľovná detských čitateľov 2013 Romana Moravčíková zbierku 

pod názvom Minipríbehy od A po Z slávnostne pokrstila záložkami do knihy. Od dnešného dňa si ju 

môžu žiaci prísť požičať do našej školskej knižnice. 

 

  

  
 

 

 

 

 



 5 

  
 

DARUJ KNIHU DO KNIŽNICE, POTEŠÍŠ TAK DETSKÉ SRDCE 

 

VÝZVA: Ak máte doma knihu, ktorú ste už prečítali a radi by ste ju darovali do našej školskej knižnice, 

aby si ju mohli prečítať aj vaši spolužiaci alebo kamaráti, môžete tak urobiť dňa 28. 10. 2013 (s písomným 

súhlasom zákonného zástupcu). Každú darovanú knihu označíme menom darcu. Okrem toho, každý darca 

dostane Ďakovný list a sladkú odmenu. Zbierka je dobrovoľná.  

Žiakov výzva oslovila a mnohí sa podelili o svoje rozprávkové knihy a darovali ich do školskej knižnice. 

Potešili tak čitateľov, ktorí navštevujú našu školskú knižnicu. 

 

 
 


