
„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

27. októbra 2014 

 

Celkový počet účastníkov podujatia: 326 žiakov a 14 učiteľov 

Téma: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia 

Naše aktivity: 

 VÝSTAVA NAJČÍTANEJŠÍCH KNÍH zo školskej knižnice vo vestibule školy 
 POWERPOINTOVÉ PREZENTÁCIE NA TÉMU „TÚTO KNIHU SI PREČÍTAJTE!“  
 ZAJAČIK PRVÁČIK v I. B – čítanie rozprávok veľkých knihomoľov a  rodičov 
 O PRVÁCKOM MAČIATKU – dramatizované čítanie – starší „kolegovia“ čítajú mladším „kolegom“ – 

prvákom 
 PRESTÁVKOVÁ ČITARIÁDA  
 POPOLUDŇAJŠIA SIESTA pri knihe v ŠKD 
 KNIŽNICA BUDÚCNOSTI – diskusný kruh knihomoľov, učiteľov a redaktorov školského časopisu 

Májovkár 
 

POPIS PODUJATIA: 
Na príprave podujatí organizovaných v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sa podieľali žiaci pod 
vedením týchto pedagógov: T. Simoníková, S. Kasenčáková, J. Palšová, J. Paľová. M. Mojdisová, Z. Gorylová, M. 
Greplová. 

 
 

 VÝSTAVA NAJČÍTANEJŠÍCH KNÍH 
 Medzinárodný deň školských knižníc v tomto školskom roku začal hneď ráno. Vo vestibule školy pripravili 
žiaci pod vedením školskej knihovníčky Mgr. T. Simoníkovej informačné panely a výstavu najčítanejších kníh zo 
školskej knižnice. Žiakov už pri vstupe do školy upútali rôzne knihy – od rozprávok až po encyklopédie. Mnohí 
neváhali a so záujmom siahli po knihách. Prelistovali si ich, prezreli obrázky, prečítali zaujímavé pasáže. Možno 
ich niektorá z nich tak zaujala, že si ju budú chcieť prečítať celú a v budúcnosti navštívia školskú knižnicu. 
Hlavne prváci sa už nevedia dočkať, kedy už nebudú pre nich malé čierne bodky  tajomstvom a budú si čítať 
sami. Veľmi sa tešia aj na Školskú knižnicu Knihomoľ, ktorá dostáva „nový šat“ a momentálne je zatvorená.  

Aj rodičia pri odvádzaní detí si neraz vzali knihu a prezreli si ju. Pýtali sa žiakov, čo je to za akciu a oni im 
s radosťou odpovedali. Veľmi sa im páčilo, že si ich ratolesti môžu popozerať knihy a že máme v škole školskú 
knižnicu. Dokonca aj po vyučovaní si vzali deti knihy do rúk a začítali sa do nich na kožených sedačkách. Bolo im 
ľúto, keď organizátori výstavy knihy pozbierali a odložili ich z výstavy preč. Neraz povedali, že by danú knihu 
chceli čítať, či dokonca si ju aj kúpiť. Tak im neostáva nič iné, ako navštíviť školskú knižnicu alebo zamieriť do 
kníhkupectva. Nás môže len tešiť, že výstava kníh splnila svoj cieľ. 
 POWERPOINTOVÉ PREZENTÁCIE NA TÉMU „TÚTO KNIHU SI PREČÍTAJTE!“  

Naši šikovní žiaci vytvorili zaujímavé prezentácie a reklamy na knihy. Obrázky striedali informácie 
a zaujímavosti o knihách, inšpiratívne myšlienky, postrehy, čitateľské zážitky. Vytvorené prezentácie v 
programe PowerPoint boli premietané vo vestibule školy cez veľkú televíznu obrazovku priamo nad 
výstavkou kníh. Aj takouto formou sa snažili čitatelia zaujať tých, ktorí po knihe siahnu len občas alebo z 
povinnosti.  

 ZAJAČIK PRVÁČIK   
Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc  zavládlo v I. B podozrivé ticho. Keďže prváčikovia poznajú 
zatiaľ veľmi málo písmeniek, prišiel im čítať svoju obľúbenú rozprávku z detstva O Červenej Čiapočke predseda 
Rodičovského združenia školy pán Babinčák. Zaujímal sa, aké knihy teraz „letia“ medzi  malými školákmi 
a pretože pracuje ako mestský policajt, využil rozprávku aj na poučenie o bezpečnom  správaní. Deti sa mu 
odmenili potleskom  a veselými kresbičkami. 

Po tejto návšteve skočil do triedy Zajačik  Prváčik – maskot  našich prvákov a spolu so staršími 
knihomoľmi a Ježkom Bežkom prečítali deťom rozprávku o zajkovi, ktorý išiel prvý krát do školy. Dramatizácia 
rozprávky s maňuškami zožala veľký úspech. Zajačik bol aj krásne ilustrovaný malými šikovnými rúčkami detí. 



Deti si priniesli a predstavili v tento deň aj svoje knihy. Obdivovali výstavu kníh vo vestibule a  zúčastnili 
sa na Prestávkovej čitariáde.  
 O PRVÁCKOM MAČIATKU 

Zrazu niečo zamňaukalo, do tried vošli veľkí knihomoli a malých kamarátov potešili rozprávkou  o 
Prváckom mačiatku. Starší „kolegovia" z vyšších ročníkov čítali svojim mladším „kolegom" - prvákom. V úvode 
sa vlastnými veršami prihovorili prváčikom a potom formou dramatizovaného čítania v pripravených kostýmoch 
prečítali príbeh z vybranej knihy. Na záver sa opäť vo veršoch poďakovali za pozornosť a povzbudili prvákov v 
ich snahe naučiť sa čítať. Dramatizované čítanie pripravili starší žiaci mladším pod vedením Mgr. S. 
Kasenčákovej. 
 PRESTÁVKOVÁ ČITARIÁDA 

Po druhej vyučovacej hodine nastal na chodbách školy veľký ruch. To sa tí, ktorí si do školy doniesli svoje 
obľúbené knihy, presúvali zo svojich tried do jedálne, kde sa konala Prestávková čitariáda. V jedálni ich privítala 
Mgr. J. Paľová. Informovala ich o podujatí, ktorého sa stali súčasťou - o Medzinárodnom dni školských knižníc a 
ocenila ich snahu čítať knihy. Vyzdvihla význam kníh v našom živote, predovšetkým fakt, že knihy sú nielen 
zdrojom poznatkov, ale aj zábavy. A potom už účastníci čitariády  demonštrovali radosť z čítania – všetci naraz 
najprv čítali dve minúty potichu a potom dve minúty nahlas. A to ste mali počuť, aký silný zvuk sa rozliehal 
jedálňou. Až sa naše pani kuchárky vyľakali, vykúkali spoza okienok a zisťovali, čo sa deje. A to len naši žiaci 
čítali. Bodaj by ich radosť z čítania bola vždy taká veľká, ako výška tónov v tej chvíli. Prišlo čítať 213 žiakov a 14 
učiteľov!   
 POPOLUDŇAJŠIA SIESTA  

Medzinárodný  deň školských knižníc sme si pripomenuli aj v ŠKD. Celé popoludnie prvákom z druhého a 
tretieho oddelenia čítali rozprávky pani vychovávateľky, rodičia, starší žiaci, ba dokonca aj pani upratovačka. 
Niektorí mali aj trému, ale deťom to neprekážalo. Čítali rozprávky o zvieratkách, niektorí si priniesli svoje 
vlastné knihy z detstva. Rozprávky sa prvákom veľmi páčili a počúvali ich s otvorenými ústami. Mnohí si v nich 
našli aj poučenie. Už teraz túžia byť ako ich veľkí kamaráti – vedieť správne čítať, písať  a krásne rozprávať. 
 KNIŽNICA BUDÚCNOSTI 

Mgr. J. Palšová s redaktormi školského časopisu Májovkár, Mgr. T. Simoníková s knihomoľmi a Mgr. 
Kasenčáková pripravili stretnutie malých a veľkých, na ktorom žiaci i učitelia debatovali na tému Knižnica 
v budúcnosti. Deti sa ochotne zapájali a hovorili svoje názory otvorene. Väčšina z nás sa zhodla na tom, že 
knižnica bude určite iná, s nádychom futurizmu - knihy budú v knižnici lietať a samé nám padať do lona. Taktiež 
knihomoli si myslia, že o niekoľko rokov sa bude oveľa menej čítať ako v dnešnej dobe. Niekto dokonca 
povedal, že kníh vo viazanej verzií nebude veľa, ale budú sa čítať na počítačoch a tabletoch. Rodičia asi nebudú 
nadšení, keď ich deťúrence budú vysedávať pri elektronických zariadeniach a budú si kaziť oči. Dúfajme, že sa 
tak nestane, a že si klasická kniha so zaujímavým textom a výstižnými ilustráciami nájde svoje miesto aj 
v budúcnosti a že budeme čítať tak veľa ako doteraz.  

Hodnotenie podujatia členmi  krúžku Klub knihomoľov:  Diskusný kruh na tému knižnica v budúcnosti bol 
veľmi zaujímavý. Tešíme sa na tú našu, ktorá bude onedlho otvorená. Čakajú nás v nej nové okná, koberec a 
hlavne knihy, ktoré už chcú, aby sme ich čítali. Sme radi, že aj školské knižnice majú svoj sviatok, zaslúžia si to. 
Tento deň  hodnotíme ako veselý, plný zábavy a prekvapení, ktorý spojil „malkáčov" a „velkáčov" do jednej 
veľkej čitateľskej rodiny. :) 
 
HODNOTENIE PODUJATIA VEDENÍM ŠKOLY: 

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc sa v našej škole uskutočnili rôzne podujatia. Cieľom 
týchto aktivít bolo propagovať knihy a prispieť k vytváraniu pozitívneho vzťahu k tomuto médiu. Do aktivít sa 
zapojili žiaci, učitelia i rodičia, malí i veľkí, a tak sa mohlo naplniť i  motto tohtoročného Medzinárodného dňa 
školských knižníc: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia. 

Všetky aktivity hodnotíme veľmi pozitívne. Teší nás, že naši žiaci pod vedením učiteľov dokážu pripraviť 
výstavu kníh, powerpointové prezentácie o knihách, dramatizované čítanie pre svojich mladších spolužiakov 
i kultivovane vyjadriť svoj názor v rámci diskusie na budúcnosť kníh.  

Aktivity boli veľmi pestré a určite prispeli k vytváraniu pozitívneho vzťahu ku knihám, školskej knižnici, 
k čítaniu a k poznávaniu nového. Ukázalo sa, že aj v dnešnej uponáhľanej dobe si naši žiaci i pedagógovia 
dokážu nájsť čas na dobrú knihu, ktorá je nielen kľúčom k poznaniu, ale prispieva aj k rozvoju fantázie a je aj 
zdrojom nezabudnuteľných čitateľských zážitkov. Veríme, že takou ostane aj v budúcnosti. 

PaedDr. Danka Štucková 
 
 
 



SAMOSTATNÉ HODNOTENIE PODUJATIA ŽIAKMI ŠKOLY: 
Mne sa veľmi páčilo, že k nám do triedy prišiel čítať rozprávku O Červenej Čiapočke Katkin ocko, ktorý je 
policajt. Napodobňoval hrubým hlasom vlka a to bolo smiešne. 

                                                                            Veronika Rodanová z I. B 
 

Veľké dievčatá nám hrali divadielko  Zajačik prváčik a  to bolo veľmi pekné. Mohli sme sa s ním rozprávať ako sa 
mu páči v škole. 

                                                                             Tiborko Imrich z I. B 
 
Mne sa najviac v tento deň páčila čitariáda. Išla som tam, pretože len ja z triedy viem čítať. Keď sme čítali všetci 
nahlas, to bolo super! Deti mali krásne knihy. Pustili len tých, ktorí si priniesli svoju vlastnú knihu. 

                                                                                Romanka Gállová z I. B 
 
V pondelok som bola ja a moji spolužiaci z V. B čítať našim prváčikom. Prváci boli trochu rozrušení, no stavím sa, 
že ja a moji spolužiaci sme boli viac nervózni ako tí prváci. Čítali sme im z knižky O prváckom mačiatku. Prváci 
boli zlatí. Mala som dobrý pocit z toho, že sme im takto spríjemnili pondelok. Dobrá nálada mi potom ostala 
celý deň. 

Ema Vašková z V. B 
 

Prváci veľmi pekne počúvali, aj keď som si myslela, že ich to bude nudiť. Najprv som mala strach, ale potom sa 
akosi vytratil. Čítanie bolo zaujímavé. Prvákom sa veľmi páčilo. Všetci nám tlieskali. Ja rada čítam, takže sa mi to 
páčilo. Bol to super deň. Som rada, že som tam mohla byť. 

Tamara Šimová z V. C 
Prváci boli zlatí. Sedeli ticho a pekne počúvali. Najprv som mala trochu strach, ale potom ma to prešlo. Čítala 
som za prváčku Elenku. Mala som dlhé vlasy, stále mi liezli do očí, ale zvládla som to.  Aj pani učiteľkám sa naše 
vystúpenie páčilo. Mala som z neho dobrý pocit. 

Ema Hanudeľová z V. B 
 

Bolo to príjemné stretnutie, ktoré by som si rada zopakovala. Počas diskusie odznelo veľa zaujímavých 
i vtipných nápadov. Bola by som rada, keby sa niektoré nápady v budúcnosti aj zrealizovali. Bola to príjemná 
a pokojná diskusia a pre mňa osobne aj istá forma relaxu.                                        

 
 Alexandra Hoferová zo VI. C 

 
Niektoré nápady ma prekvapili, napr. že knihy budú lietať, že v knižnici budú obsluhovať roboty, že knihy 
budeme čítať len na internete, že prevahu budú mať elektronické knihy, ba dokonca že knižnice zaniknú. 
Mnohým sa však páčia knihy v klasickej podobe. Radi si v nich listujú, páčia sa im ilustrácie a prajú si zachovať 
knižnice v takej podobe, v akej fungujú aj v súčasnosti. 

 
Kristína Miklošová zo VI. C 

 
Podľa mňa to bolo veľmi zaujímavé podujatie. zaznelo veľa návrhov na zdokonalenie knižnice. Som rada, že deti 
stále čítajú knihy. Najviac ich láka dobrodružná a fantastická literatúra. 

Lucia Papcunová zo VI. C 
 

Deti mali veľa nápadov, ako zmeniť knižnicu – zmodernizovať ju, zútulniť, aby v nej bolo nielen veľa kníh, ale aj 
pekný nábytok a pohodlné kreslá. Niektoré deti si myslia, že knižnice v budúcnosti nebudú, deti nebudú čítať 
a všetky informácie získajú pomocou čipov. Ja si myslím, že knihy sa budú čítať aj v budúcnosti a že virtuálne 
knihy nikdy nenahradia klasické tlačené knihy. 

Viktória Klobušovská zo VI. C 
Stále menej žiakov sa zaujíma o knihy. Kniha – priateľ detí je často zamieňaná za počítače, mobily, televíziu. 
Preto je fajn, že sa na našej škole uskutočnilo podujatie, na ktorom si deti mohli uvedomiť, aké sú knihy dobré. 
Niektorí si možno doniesli knihu, ktorú len náhodne vybrali z knižnice, ale na čitariáde sa im zapáčila tak, že ich 
úplne pohltí a dočítajú ju celú. Čitariáda sa v našej škole konala v jedálni, čo bolo celkom fajn, lebo tam bola 
dobrá akustika. Som rada, že som si prečítala pár strán z knihy, ktorá mi pripomenula prázdniny. 

Vendula Navrátilová zo VII. C  
 



Na tejto akcii sa zúčastnili predovšetkým deti z 1. Stupňa, ale prišlo aj veľa starších žiakov. Jedáleň, v ktorej sa 
čitariáda konala, bola preplnená tak, že niektorí si nemali kde sadnúť. Ja som si doniesla knihu, ktorá je moja 
obľúbená. Jej čítaním som si pripomenula najzaujímavejšie pasáže. Bolo by fajn, keby sa táto akcia konala každý 
rok. 

Alexandra Sladkovská zo VII. C 
 

Konečne to bol iný deň v škole. Čitariáda bola super, takisto aj výstava najčítanejších kníh zo žiackej knižnice. 
Veľmi sa mi to páčilo. 

Zuzka Giňovská z IX. A 
Čitariáda bola skvelá v tom, že nás vyviedla zo školského stereotypu. Páčilo sa mi, že deti boli čítaním také 
nadšené. Keď sa jedálňou ozývali zvuky čítania tých najrozličnejších kníh, malo som pocit, že táto chvíľa je 
neopakovateľná a knihy sú jedinečné. Veľmi sa mi to páčilo.  

Mária Šarišská z IX. A 
 

Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť diskusie o budúcnosti knižníc. V príjemnej spoločnosti som mohla 
vyjadriť svoj názor. Priala by som si, aby takýchto zaujímavých podujatí bolo viac. 

Katarína Fritzová z IX. D 
 
 

 
 
 
 
 
Spracovali: T. Simoníková, S. Kasenčáková, J. Palšová, J. Paľová                                     V Prešove 3. 11. 2014 
 
 
Poďakovanie patrí všetkým učiteľom, ktorí sa so žiakmi zapojili do rôznych čitateľských aktivít a zvlášť všetkým, 
ktorí počas svojej prestávky prišli čítať na Čitariádu a pomáhali vykonávať dozor pri presune žiakov. 
 
 
 
 
 
 



FOTOGRAFIE Z PRIEBEHU PODUJATIA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


