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MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

International Association of School Librarianship 

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

27. októbra 2014 

  

 

             TÉMA: Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia 

               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. Hedviga Demková 

          PaedDr. Zuzana Salvová 

 

      POČET ÚČASTNÍKOV:   V rámci vyučovania sa akcie zúčastnilo 580 žiakov, 38 vyučujúcich, 

 zástupkyne RŠ - Mgr. Eliška Pavlíková, PaedDr. Alžbeta Magová. 
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Aktivity uskutočnené počas Medzinárodného dňa školských knižníc 

 

Slovný duel (čítanie s porozumením) 

Dňa 27. 10. 2014 sa v slovnom dueli stretli žiaci štyroch tried 5. E a 6. D, 8. D a 6. E. Žiaci prečítali 

zaujímavý text, rozdelili sa na skupinky a zo vzájomnej spolupráce v skupinách vyvstali otázky pre žiakov z 

druhej triedy. Tí sa museli poradiť, "zaloviť" v texte a po vzájomnej dohode vysloviť odpoveď. Mladšie 

ročníky pracovali s textom aj v skupinách živelnejšie, bezprostrednejšie, radostnejšie, kým starší zvažovali 

každú otázku aj odpoveď na ňu. Tvorili aj otázky,  ktorých odpoveď nebola priamo v texte uvedená. 

Pre malých (1. stupeň) aj veľkých (2. stupeň) žiakov boli pripravené aj kvízy, ktoré sa týkali kníh a knižnice. 

Vypracovať ich mohli v čase prestávok. V závere dňa sa losovali výhercovia, ktorí získali pekné ceny.  

 

Bazár kníh 

Žiaci 7. D zavítali do školskej knižnice. Každý si vybral knihu, ktorá ho zaujala. Prelistoval ju, časť z nej 

prečítal a v druhej časti podujatia oboznámil spolužiakov so svojím objavom. Konal sa akýsi bazár kníh, na 

ktorom sa zúčastneným predstavovali rozličné žánre literatúry. 

 

 

 

Divadielko a beseda 

Žiaci z 5. D z detského divadelného súboru zahrali žiakom prípravného až druhého ročníka rozprávku podľa 

literárnej predlohy O červenej čiapočke. Toto moderné spracovanie klasickej rozprávky má upozorniť deti 

na nebezpečenstvá, ktoré na nich číhajú z moderných komunikačných médií. Následne na to prváci výtvarne 

spracovali túto rozprávku. Žiaci 5. ročníka ďalej pokračovali vo svojej triede, kde formou besedy a dialógu 
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rozoberali tému „Kniha v súčasnosti.“ Žiaci sami dospeli k záveru, že kniha sa dostáva do pozadia oproti 

moderným komunikačným prostriedkom a oni sami knihy čítajú čoraz menej. 

 

 

 

Školský klub detí 

27.10.2014 deti prvého a prípravného ročníka z dvoch oddelení ŠKD, po príchode do herne privítala 

nezvyčajná hudba. Spievala Darinka Rolincová o jej sne, v ktorom vstúpila do rozprávky. Spolu s ňou do 

rozprávkového kráľovstva vstúpili aj naše najmenšie deti v škole.  Ale nebolo to jednoduché. Čakali ich 

ťažké úlohy. Rozdelili sa do skupín, každá z nich mala svojho kapitána – druháka.  

Prvou úlohou bolo, uhádnuť názov klasickej slovenskej ľudovej rozprávky, z ktorej im úryvok prečítala p. 

vychovávateľka. 

V druhej úlohe museli v čo najkratšom čase poskladať rozprávkové puzzle. 

Tretia úloha znamenala ponaprávať  pokazené rozprávky, ktoré druhák Polepetko poprekrúcal. 

Pri  poslednej štvrtej úlohe sa všetky deti museli presťahovať do multimediálnej triedy za kráľom 

Rozprávkarom. V PowerPointovej prezentácii všetky skupiny detí odhaľovali okienka obrázkov, pod nimi 

sa ukrývala rozprávka. Rozprávka sa volala Alica v krajine zázrakov a táto rozprávka bola aj konečnou  

odmenou pre všetky súťažiace deti. 
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Záložky do knihy 

Počas Dňa školských knižníc si žiaci 4. E a 4. F vyrobili záložky do kníh. Spoločne sme si čítali knihu More 

vo fľaštičke. Po prečítaní žiaci vypĺňali pracovný list. 

 

 

Kniha je hra 

Žiaci prečítali časť ukážky z vybraných kníh a ostatní hádali, z ktorej knihy bola daná ukážka. 

 

Ako vzniká kniha 

Žiaci mali možnosť formou prezentácia nahliadnuť do zákulisia vytvárania knihy až po jej finálnu verziu. 

 

Deň otvorených dverí v školskej knižnici 

Počas tohto dňa mali možnosti všetci žiaci (registrovaní aj neregistrovaní čitatelia) prísť si požičať knihu do 

školskej knižnice. Žiaci, ktorí si požičali v tento deň nejakú knihu, dostali malý darček – záložku do knihy 

a pečiatku na ruku podľa vlastného výberu. Pečiatkou sa tak stali oficiálnymi čitateľmi našej knižnice. 

Samozrejme, nechýbala ani výstavka našich NAJ kníh zo školskej knižnice (najhrubšia, najtenšia ...). 

 

Poučná prednáška o prvých knihách a knižniciach 

Žiaci prvého a druhého stupňa mali možnosť vypočuť si počas celého dňa prednášku o prvých knihách a 

knižniciach. Prednášku viedli žiačky 7.B triedy, ktoré našu školskú knižnicu navštevujú veľmi často.   
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HODNOTENIA 

 

Hodnotenie podujatia vedením školy – Mgr. Eliška Pavlíková, zástupkyňa školy 

„Podujatie venované k Medzinárodnému dňu školských knižníc vnímam veľmi pozitívne. Žiaci našej školy 

sa tešili na program, ktorý zorganizovali naše pani učiteľky. Obzvlášť nadšení boli zo súťaží a divadielka. 

Aktivity boli nielen poučné, ale rozvíjali fantáziu žiakov a upevňovali kolektív triedy.“ 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV: 

 

Marek, 3. A 

„Ja som na výstave kníh zistil, že s mojím kamarátom máme rovnaké obľúbené knihy – Grázlik Gabo .“ 

 

Laura, 6. B 

„Mne sa páčili všetky aktivity, ktoré boli pripravené k Medzinárodnému dňu školských knižníc.“ 

 

Nikola, 6. D 

„Mne sa páčili hodiny odučené v školskej knižnici. Bola tam sranda, pretože to nebola taká nudná hodina 

ako v triede .“ 

 

Jakub, 3. A 

„Ja som sa najviac tešil na kvíz. Otázky boli ľahké, ale škoda, že som nevyhral. “ 

 

Tamara, 5. B 

„Program sa mi páčil, aj som sa niečo nové naučila, napríklad, kto napísal prvý slovenský román. “ 

 

Mária, 7. B 

„Teším sa, že som mohla spolupracovať na programe, s mojou kamarátkou som viedla prednášku o 

knihách.“ 

 

Dominika, 7. B 

„Mne sa najviac páčili malí žiaci, ktorí prišli súťažiť. Veľmi chceli vyhrať. “ 

 

Marek, 8. B 

„Osobne sa mi páčila prednáška o knihách, bola dobre spracovaná a zaujímavá. Dozvedel som sa mnoho 

informácií o knihách, ktoré som doteraz nevedel. “ 
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Sofia, 7. A 

„Mojou záľubou je čítanie, takže sa každý rok poteším, keď naše pani učiteľky pripravia zaujímavý program 

o knihách. “ 

 

Marek, 7. A 

„Mne sa páčil tiež kvíz, aj keď boli trochu ťažké otázky, ale spolu s kamarátom sme ho zdolali. “ ☺ 

 

Nikola, 9. E 

„Mne tento deň priniesol veľa. Nielenže som sa dozvedela nové veci o knihách, súťažila som v kvíze a 

dokonca som vyhrala prvú cenu. “ 

 

Jakub, 9. B 

„Mne sa okrem poučnej prednášky páčili aj dievčatá, ktoré nám ju prednášali. “☺ 

 


