
„NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE“ 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016 
 
Názov a sídlo školy: Základná škola, Májové námestie 1, 080 01 Prešov 
E-mail školy: majovka@zsmajovenampo.edu.sk 
Telefónne číslo školy: 051/7703128 
Meno riaditeľa školy: PaedDr. Danka Štucková 
Meno školského knihovníka: Mgr. Tamara Simoníková 
Celkový počet účastníkov podujatia: 705 žiakov, 30 učiteľov, 10 rodičov 
Téma: Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách 
Motto májovkárov:  „V koži učiteľa“ 
 

Na tohtoročný Medzinárodný deň školských knižníc sme sa veľmi tešili a dobre pripravili. 

Propagačná kampaň k akciám prebiehala už týždeň vopred rôznymi reklamnými prostriedkami. Či už 

krátkym rozhlasovým okienkom, prezentáciou na televíznej obrazovke vo vestibule školy, 

informovaním rodičov našich žiakov, ako aj prostredníctvom nástenných novín a školskej webovej 

stránky. Keďže tento školský rok je venovaný čitateľskej gramotnosti, snažili sme sa zamerať svoje 

aktivity tejto tematike a realizovať ich v malých skupinách alebo v dvojiciach. 

 
Žiaci pod vedením pedagógov pripravili tieto aktivity: 

 CELOSLOVENSKÁ AKTIVITA O 9:00 HOD. ČÍTAME SI SPOLU /celoškolská aktivita/ 
 "SI DOBRÝ POSLUCHÁČ?"  - čitateľský kvíz, v spolupráci s druhými vždy dosiahneme viac  

/Mgr. Simoníková/ 
  DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE V SKUPINÁCH - Adam a čarovná šmykľavka,  Šariš še šmeje - 

skupinová práca s textom v šarišskom nárečí   /Mgr.  Kasenčáková/ 
  MÚDROSŤ SKRYTÁ V ĽUDOVÝCH ROZPRÁVKACH - čítanie s porozumením  /Mgr.Kaščáková/  
 DEŇ V ROZPRÁVKE /Mgr. Vojtašková/ 
 ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE ROZPRÁVOK /Mgr. Tureková/ 
 ČÍTAME, POČÚVAME, KRESLÍME /Mgr. Mojdisová/ 
 DEVIATACI S PRVÁKMI /Mgr. Turociová/ 
 RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM, DETI RODIČOM /Mgr. Hnatová/ 
 " NAPÍŠ A VYMAĽUJ!" - maľované písmenká /Mgr. Harbaľová/ 
  Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY  /Mgr. Tarasovičová/ 
 EZOPOVE BÁJKY /Mgr. Briešťanská/ 
 ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI /Pavelová/ 
 PÍSMENKÁ - NAŠI KAMARÁTI, STRATILA SA ABECEDA, MAĽOVANÉ PÍSMENÁ  /Petruščáková/  
 ROZPRÁVKA Z MOJEJ KNIHY /Michaličková/  
 UHÁDNI ROZPRÁVKU /Spišáková/ 
 ŽIVÁ REKLAMA NA KNIHU /Mgr. Gorylová/ 
 ROZPRÁVKOVÁ ZÁLOŽKA DO KNIHY /Greplová/ 
 MÚDRA KNIHA /Drabová/ 
 SLOVOM AJ OBRÁZKOM POROZUMEJ PRIATEĽOM! /PaedDr. Šoltésová/ 
 UČÍME SA VO DVOJICIACH, TY MNE A JA TEBE, SPOLOČNE ANALYZUJEME TEXT /Mgr. Paľová/ 
 STROM MÚDROSTI – spoznávame krátke formy ľudovej slovesnosti /Mgr. Čekanová/ 
 MAĽOVANÉ ČÍTANIE – čitateľská dielňa vlastnej tvorby (piataci prvákom)  

/Mgr. Simoníková, Mgr. Čekanová/ 
 NÁUČNÉ PEXESO –  hravou formou spoznávame rastliny /Mgr. Čekanová/ 
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POPIS AKTIVÍT 
 

 CELOSLOVENSKÁ AKTIVITA O 9:00 HOD. ČÍTAME SI SPOLU 
Na podporu čítania a budovania vzťahu k literatúre sme sa radi zapojili do tejto celoslovenskej 

aktivity. V skupinkách, v dvojiciach, v jednotlivých triedach aj v kabinetoch sa čítali rôzne druhy 

rozprávok, fantastické i reálne, zvieracie i humorné, autorské aj ľudové, rozprávky pre dospelých aj 

mládež. Celkovo sa do tejto aktivity zapojilo 705 žiakov  a 30 učiteľov. 

  

 DRAMATIZOVANÉ ČÍTANIE V SKUPINÁCH 
Predmetom čítania  bola kniha Adam a čarovná šmykľavka. Žiaci pracovali v skupinách a  na pomedzí 
dramatizovaného a scénického čítania čítali príbehy z knihy svojim spolužiakom. Čítanie bolo 
náhľadom do príbehu, ktoré žiaci nečakane ukončili  v tej najdramatickejšej chvíli. Tento spôsob 
čítania mal navnadiť spolužiakov na prečítanie celej knihy. V skupine vytvorili masku pre postavu 
v príbehu.  Snažili sa navzájom kooperovať,  počúvať sa a vžiť sa do úlohy postáv. 

 ŠARIŠ ŠE ŠMEJE – PRÁCA S TEXTOM V ŠARIŠSKOM NÁREČÍ 
Žiaci v skupinách alebo v dvojiciach čítali texty – anekdoty v šarišskom nárečí. Niektorým slovám 
nerozumeli, a preto si ich význam vyhľadali v Šarišsko-slovenskom slovníku. Svoje texty predniesli 
v nárečí a interpretovali ich pred spolužiakmi. Snažili sa spolupracovať, pobaviť spolužiakov a naučiť 
ich niektoré výrazy v šarišskom nárečí. 

 RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM, DETI RODIČOM! 
Popoludní sa uskutočnilo čítanie obľúbených kníh medzi mladšou a staršou generáciou. Rodičia s 
veľkým nadšením čítali v knižnici svojim deťom. Domov si odnášali neopakovateľné zážitky a hrejivé 
pocity v srdci. 
 RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM, DETI RODIČOM 
V pondelok si žiaci priniesli do školy svoje obľúbené rozprávkové knižky a navzájom sme si ich 
predstavovali. Všímali sme si predovšetkým autorov, ilustrácie kníh, zahrali sme sa na ilustrátorov 
detskej knihy. Veľmi dobrá bola aj spolupráca s rodičmi, ktorí si tento týždeň čítajú s deťmi doma. 
V čítaní sa aktívne striedajú a deti majú za úlohu aktivitu zdokumentovať fotografiami. Reakcia detí je 
veľmi pozitívna, tešia sa ako si s rodičmi navzájom čítajú. Aj takýmto spôsobom žiaci získavajú nový 
rozmer spoznávania kníh. 
 
 NAPÍŠ A VYMAĽUJ! 
Prváci najprv pracovali v dvojiciach, kde vopred určenými farbami vyfarbovali písmená A, I, E, O, I.  

V ďalšej úlohe si mali písmenká vymeniť a v zadaní krúžkovať dvojice tlačených písmen s písmenami 

písanými. V oboch úlohách sa vzájomne kontrolovali a pomáhali si. Zaujalo ich aj zapisovanie slov 

z počutého textu skladače rozstrihaných písmen. V závere si každý prváčik vymodeloval jedno 

ľubovoľné písmeno. 

 

 ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI 

Každé dieťa miluje rozprávky. Preto sme si aj my našu aktivitu nazvali ,,Rozprávkové bytosti.“  

V našom školskom klube sme si spoločne prečítali niekoľko rozprávok, v dvojiciach sme riešili 

rozprávkové hádanky a svoju pozornosť sme venovali aj práci s textom. Žiaci si namaľovali niekoľko 

rozprávkových bytostí, ktoré sme poznali. Radosť z čítania, ktorá sa u žiakov vytráca, a o ktorej sa tak 

často hovorí, je možné znovu získať aj prostredníctvom takejto aktivity. 

 Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

Do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice sa zapojila aj II. D trieda, ktorá venovala 

tento deň ľudovým rozprávkam a ich hlavným hrdinom. V kráľovstve – triede, sa konala dramatizácia 



ľudových rozprávok hravou formou, žiaci mali možnosť spoznať nové ľudové rozprávky 

prostredníctvom elektronickej prezentácie na interaktívnej tabuli a oboznámiť sa so zberateľmi 

ľudových rozprávok. Žiaci sa zmenili na hercov aj divákov, pracovali v skupinách aj spoločne ako 

trieda.  

 

 

 ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE ROZPRÁVOK 
V II. E bola hodina založená na zážitkovom čítaní rozprávok, ktoré si žiaci sami doniesli. V menších 
skupinkách si čítali rozprávky O Štoplíkovi, o zvieratkách a iných literárnych hrdinoch. Dve skupiny si 
dokonca pripravili nádhernú dramatizáciu textov, čo dodalo hodine zábavný, ale aj náučný charakter. 
Všetci žiaci si z vyučovania odnášali pozitívne emócie a niektorí aj zaslúžený diplom. 
 
 MÚDROSŤ SKRYTÁ V ĽUDOVÝCH ROZPRÁVKACH 
Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjanie slovnej zásoby žiakov a vyjadrenie vlastných pocitov 
z prečítaného textu výtvarnou ilustráciou. Žiaci z II.B si najprv v piatich skupinách prečítali rozprávky 
o Červenej čiapočke, Vlkovi a siedmich kozliatkach, Snehulienke, Janíčkovi a Marienke, ako aj 
O medovníkovom domčeku. Následne svoje dojmy výtvarne spracovali do projektovej podoby 
a nakoniec svojim spolužiakom prerozprávali príbeh tak, ako by boli „v koži“ spisovateľa oni. 
Rozprávky mali výchovný charakter, takže sa žiaci prevtelili aj do úlohy pedagóga. Táto hodina v nich 
určite zanechala hlboké stopy zážitkov.  
 
 ČÍTAME, POČÚVAME, KRESLÍME 
Podobný charakter mala aj hodina v IV.D triede, kde si žiaci čítali rozprávky v dvojiciach potichu, 
niektoré si vypočuli nahlas a na základe len počutého textu nakreslili pekné ilustrácie, ktoré potešili 
všetkých zúčastnených.  

 

 DEVIATACI S PRVÁKMI 

Aj žiaci I.D sa zapojili do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Keďže prváci ešte 

nevedia samostatne čítať, vytvorili sme jednu veľkú čitateľskú dielňu s deviatačkami našej školy. Čítali 

sme si knihu od Dušana Tarageľa Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Dozvedeli 

sme sa o lenivom Tónovi, o Vierke, ktorá si neustále špárala do nosa. Zistili sme, že v našej triede sa 

takýto žiaci nenachádzajú a dúfame, že ani v iných školách.                                            

     

 ROZPRÁVKOVÁ ZÁLOŽKA DO KNIHY 
Nevyhnutnou pomôckou pri čítaní je aj záložka do knihy. Poslúži každému dobrému čitateľovi a môže 

byť aj dobrým didaktickým prostriedkom vo vyučovaní. Takúto záložku sa snažili vyrobiť aj naši malí 

prváčikovia. Deťom tretieho ročníka poslúžila aj ako učebná pomôcka s vybranými slovami. Po 

skončení praktickej časti nasledovala v skupinách diskusia o knihách, knižnici, požičiavaní kníh 

a starostlivosti o ne. Popoludnie v knižnici sa všetkým zúčastneným veľmi páčilo. 

 

 

 "SI DOBRÝ POSLUCHÁČ?" 

Pod týmto názvom sa ukrývala čitateľská aktivita veľkých knihomoľov a prváčikov. Knihomoli si pre 

nich pripravili čítanie príbehu Marty Hlušíkovej - Chladničková polievka z časopisu Zornička. Čítanie sa 

uskutočnilo v skupinkách, čo malých poslucháčov veľmi "bavilo" a sústredene počúvali starších 

spolužiakov. Tí porozumenie textu drobcov overili rôznymi otázkami a plnením úloh pomocou  

vyfarbovania, kreslenia a dramatizácie. Prváčikovia vyhľadávali v texte písmenká, ktoré poznajú, 

kreslili ingrediencie, ktoré boli  v príbehu použité na uvarenie polievky.  Vyberali z rôznych  tie 

vhodné a vkladali ich do hrnca. Spoločne s knihomoľmi vymýšľali názvy polievok. / Májovkárska, 



Červená, Školácka, Písmenková, Smiešna, Knihomoľská, Detská miešanina, Vodová s haluškami, 

Učiteľská.../ Deti dokázali spolupracovať, pomáhať si,  navzájom sa počúvať, diskutovať,  vedeli 

vyjadriť svoj názor, prezentovať vlastné myšlienky, nápady, stali sa odborníkmi svojej skupiny na 

Chladničkovú polievku. Každý prváčik dostal na záver od veľkého kamoša text príbehu s ilustráciou a 

papierovú varešku s vymysleným názvom ich polievky. Za domácu  úlohu mali spolu s rodičmi  

prečítať text a uvariť podľa neho polievočku.                    

 EZOPOVE BÁJKY 

Do sveta bájok sa dostali naši štvrtáci (4.B), ktorí si v skupinách čítali bájku Mravec a svrček , pracovali 

s úlohami zameranými na porozumenie textu, hľadali vlastnosti zvierat, formulovali ponaučenie. 

V druhej polovici hodiny vlastnú bájku dramatizovali a dokonca si vyrobili aj papierové masky ako 

skutoční herci. Celá aktivita priniesla žiakom zážitkové, netradičné vyučovanie. V závere si potvrdili 

pravdivosť príslovia, že bez práce nie sú koláče. 

 MÚDRA KNIHA 

Cieľom bolo priviesť deti k čítaniu kníh a ukázať im, aké vedia byť knihy zaujímavé. Deti si čítali knihy 

po skupinách. Jeden čítal a ostatní ho počúvali. Nakoniec si deti zhotovovali vlastné knihy k téme, 

ktorá ich najviac zaujímala. Dievčatá tvorili rozprávky a chlapci knihy o dinosauroch. Akcia sa im páčila 

o to viac, že knihy boli ich dielom. 

 SLOVOM AJ OBRÁZKOM POROZUMEJ PRIATEĽOM! 

Žiaci 5. B triedy zažili 24. 10. 1016 na matematike netradičný deň s knihou. Sedeli v skupinách 

a pozorne počúvali čítanie matematickej rozprávky pani učiteľkou v češtine. Pred sebou mali k 

rozprávke obrázkové príklady napísane po česky. Napriek tomu, že presný význam niektorých slov 

nepoznali, dokázali celému textu porozumieť. Po prečítaní nasledoval rozhovor o rozprávke, 

o postavách, význame niektorých slov a matematických úlohách. Potom v skupinách riešili nakreslené 

úlohy, navzájom si pomáhali a spolupracovali. Porozumenie textu overili vypočítaním matematickej 

úlohy. Zábave sme sa nevyhli pri ťažkom čítaní, ale aj pri prekladoch niektorých slov. Keďže úlohy boli 

zamerané na aktuálne ročné obdobie, žiaci sa napríklad naučili, že podzim je jeseň, krychla je kocka, 

tečka je bodka, letos znamená tohto roku a brambory sú zemiaky. Hoci sa naučili a pochopili význam 

len niekoľkých českých slov, táto aktivita splnila cieľ.   

 UHÁDNI ROZPRÁVKU 

Úlohou tejto aktivity bolo prehlbovať vzťah detí k čítaniu a počúvaniu rozprávok, podnecovať 

a podporovať tvorivé myslenie, vedieť počúvať s porozumením, hovoriť a riešiť hádanky. Deti boli 

rozdelené do malých skupín. Na čele každej skupiny bol 1 žiak 4. ročníka. V skupine s ním pracovali 

štyria prváci. Na základe vytrhnutých viet z kontextu rozprávky, ktoré im prečítali starší žiaci, mladší 

hádali, o akú rozprávku ide. Mladší žiaci pantomímou znázorňovali postavu z rozprávky alebo jej 

dej, starší žiaci hádali o akú rozprávku ide. Starší žiak v skupine prečítal prvákom hádanku. Správnou 

odpoveďou boli názvy rozprávok. Mladší žiaci mali vymyslieť hádanku pre svojho staršieho kapitána. 

V hádanke mala byť opísaná rozprávková postava.  Každé družstvo dostalo poskladať obrázok z 

rozprávky a správne rozprávku pomenovať. Na záver sme spoločne zhodnotili všetky aktivity, 

spoluprácu starších a mladších žiakov. Odmenou im bola  ústna pochvala a diplom. 

 DEŇ V ROZPRÁVKE 



Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať tvorivosť a fantáziu pri čítaní diela a vo dvojiciach vytvárať krátke 

rozprávky.  Žiaci mali tiež doplniť dvojicu k rozprávkovej postave a hľadať magické čísla 

v rozprávkach. Celá hodina bola vydarená, zábavná a zároveň tvorivá (vlastná tvorba rozprávok). 

 
 ŽIVÁ REKLAMA NA KNIHY 
 Táto aktivita sa konala popoludní v knižnici. Žiaci v dvojiciach vytvorili živú reklamu na svoje 

obľúbené knihy. Každá dvojica porozprávala zaujímavosti o svojej knihe. Žiaci si vyrobili aj oblečenie 

z papiera a papierové čiapky. Cieľom bolo spolupracovať v skupine a reprodukovať poznatky o knihe.   

 

 ROZPRÁVKA Z MOJEJ KNIHY 

Cieľom aktivity bolo čítanie z vlastnej knihy spolužiakom. Žiaci si priniesli  z domu svoje knihy, ktoré 

spolužiakom predstavili a zároveň z nich prečítali obľúbenú rozprávku. Dôvodom obľúbenosti bola 

často ilustrácia. Žiaci poznali názov svojej knihy, prečítali meno autora, rozprávky, vyjadrili svoj vzťah 

ku knihe. Moderné tituly kníh zaujali hlavne staršie deti, napr. ilustrovaný Harry Potter. Druháci si 

vyrobili aj záložky do knihy a štvrtáci nakreslili hrdinov rozprávok do pracovného listu  Kniha. Medzi 

najčastejších hrdinov rozprávok patrili Mimoni, klasické rozprávky – Červená čiapočka, Palička 

pomocníčka, Škriatkovia z environmentálneho čítania v ŠKD – Snežienky sa takmer zbláznili. 

 UČÍME SA VO DVOJICIACH 

Žiaci 7. C si precvičovali učivo vo dvojiciach. Ich úlohou bolo po prečítaní básní vytvoriť úlohy pre 
svojich spolužiakov. Z najlepších úloh s pomocou učiteľky vytvorili interaktívne cvičenia, ktoré vzápätí 
využili pri upevňovaní učiva o poézii.  

 TY MNE A JA TEBE 

Ôsmaci vo dvojiciach hľadali na internete najkrajšiu ľúbostnú báseň. Zaujali ich texty predovšetkým 

súčasných autorov. Vybrané texty prednášali, niektorí ich dokonca zdramatizovali a predniesli vo 

dvojiciach. Potom debatovali o tom, čo ich na textoch najviac zaujalo, čo sa im najviac páčilo. Niektorí 

sa dokonca pokúsili vytvoriť vlastné texty. 

 SPOLOČNE ANALYZUJEME  

Deviataci v skupinách interpretovali Hviezdoslavove Krvavé sonety. Riešili rôzne úlohy. Vlastnými 

slovami sa pokúšali vyjadriť zmysel básnikových veršov, význam básnických a zastaraných slov hľadali 

v elektronických slovníkoch, určovali umelecké prostriedky. Výsledkom ich práce boli powerpointové 

prezentácie, v ktorých zovšeobecnili svoje zistenia – charakterizovali tematický, kompozičný 

a jazykový plán literárneho diela.  

 STROM MÚDROSTI  

Naši šiestaci sa v tento deň rozhodli, že sa nebudú vzdelávať len navzájom medzi sebou, ale svoje 

vedomosti chceli odovzdať aj ďalším spolužiakom a návštevníkom školy. Na začiatku hodiny žiaci v 

dvojiciach pracovali s Malým frazeologickým slovníkom, v ktorom si vyhľadali ľudové výroky – 

príslovia, porekadlá, pranostiky a prirovnania. V talóne mali niektorí žiaci aj zaujímavé ľudové 

hádanky a anekdoty. Potom si z farebných papierov predkreslili vlastné odtlačky rúk, ktoré postupne 

vystrihli. Na pripravené pestrofarebné šablóny si každý žiak vypísal niekoľko známych i menej 

známych „múdrostí“. Následne sme tieto „múdre ruky“ nalepili do koruny stromu, ktorý si žiačky  na 

kartónový papier väčších rozmerov samy nakreslili  a vyzdobili. Spoločnému dielu sme sa navzájom 

všetci potešili  a zároveň sme sa niečo nové naučili. Strom múdrosti sme „zasadili“ do vestibulu školy, 

kde rastie pre radosť všetkým vzdelávania chtivým okoloidúcim. 



 

 NÁUČNÉ PEXESO  

Vzdelávanie je najúčinnejšie vtedy, keď je nenásilné, spontánne a hravé. Takouto formou sa 

vzdelávali tento deň aj naši siedmaci. Počas predmetu svet práce všetci pilne pracovali na výrobe 

netradičného pexesa. Pexesa, ktoré obsahovalo nádherné obrázky rôznych rastlín, bylín a izbových 

kvetín. Každý obrázok mal svoj identický pár precízne a detailne vykreslený. Jednotlivé obrázky mali 

aj svoje správne pomenovanie, aby sa žiaci zároveň učili aj ich názov. Po vystrihnutí a posledných 

úpravách rubovej strany obrázkov nasledovala samotná hra. Tá bola veľmi zábavná, náučná a pre 

všetkých žiakov motivujúca, pretože žiak s najväčším počtom párov pexesa bol odmenený jednotkou. 

Táto aktivita bola pre žiakov užitočná, stimulujúca a zároveň didaktická. 

 

 MAĽOVANÉ ČÍTANIE 
Vlastnou tvorbou a pestrými obrázkami prekvapili v školskej knižnici piataci svojich mladších 

spolužiakov – prvákov. Pripravili si pre nich príbehy spracované v obrázkovo-slovnej forme, ktoré sme 

si spoločne vypočuli a vďačným potleskom ocenili. Zistili sme, že aj malí prváčikovia vedia už vlastne 

čítať – obrázky, a že v dvojiciach sa číta omnoho lepšie. Táto aktivita viedla k zlepšeniu vzťahu 

mladších žiakov k čítaniu a zároveň k písaniu vlastnej tvorby.  

 
HODNOTENIE PODUJATIA VEDENÍM ŠKOLY 
 

Potešilo nás, že tohtoročná téma Medzinárodného dňa školských knižníc bola postavená  

na vzájomnom učení sa žiakov v dvojiciach alebo v malých skupinách. Myslíme si, že aj takýmto 

spôsobom je možné vo vzdelávaní podporiť nielen kooperáciu, ale aj súdržnosť a pochopenie medzi 

žiakmi. Celý deň sa niesol v duchu motta „V koži učiteľa“, pretože žiaci mali možnosť stať sa 

vyučujúcim článkom na hodine a byť nositeľom nových informácií v skupinách i v dvojiciach. 

Netradičné vyučovanie sa začalo celoslovenskou čitateľskou aktivitou pod názvom Čítame si 

spolu, do ktorej sa zapojili takmer všetky triedy a väčšina učiteľov. Čítali sa rozprávky ľudové aj 

autorské, rozprávky určené pre deti aj dospelých. Bazálnou myšlienkou bol jeden spoločný cieľ – viesť 

žiakov k rozvoju ich čitateľských zručností a k zlepšeniu čitateľskej gramotnosti.  

Organizátori podujatia preukázali aj veľmi dobré manažérske zručnosti. Sami si vymysleli 

jednotlivé aktivity, spropagovali ich na televíznej obrazovke vo vestibule škole, v školskom rozhlase 

i na nástenných novinách, prostredníctvom webovej stránky a aktívne sa podieľali aj na ich 

uskutočnení. Aktivity boli veľmi pestré, originálne a netradičné. Realizovali sa prostredníctvom 

dramatického a zážitkového čítania, analýzy textov (ľúbostné básne, rozprávky), výrobou didaktických 

pomôcok (náučné pexeso, strom múdrosti, masky, záložky), tvorbou elektronických prezentácií 

a v neposlednom rade vlastnou tvorbou žiakov (maľované čítanie, rozprávky, bájky, projekty 

rozprávkových postáv). Zároveň by sme chceli podčiarknuť špecifickú aktivitu, ktorá sa týkala 

dialektickej roviny jazyka. Myslíme si, že toto jazykové dedičstvo našich predkov by sme mali ďalej 

odovzdávať našim deťom a budúcim generáciám. 

Celkovo hodnotíme tento projekt veľmi pozitívne, pretože priniesol našim žiakom nový pohľad 

na literatúru a vzdelávanie. Rôzne formy práce ich priviedli k poznaniu, že nové poznatky 

a informácie nemusí vždy sprostredkovať len učiteľ, ale aj žiak svojim spolužiakom. 

 

 
 

PaedDr. Dana Štucková 



SAMOSTATNÉ HODNOTENIE PODUJATIA ŽIAKMI A RODIČMI 
 
„Byť v koži učiteľa sa mi celkom páčilo. Vytvoril som so spolužiakom niekoľko úloh, ktoré potom 

spolužiačka spolu s učiteľkou zaradili do interaktívneho cvičenia. Úlohy v programe ALF riešim veľmi 

rád. Sú zábavnejšie ako tie bežné.“                                                                          Timothy Ján Fecko, VII. C 

„Volám sa Veronika a chodím do ŠKD. Dnes poobede nás zobrala vychovávateľka do knižnice v našej 

škole. Hovorili sme o tom, že dnes je Medzinárodný deň školských knižníc. Potom sme sa rozdelili do 

dvojíc a mohli sme si vybrať knihu . Ja so Sofkou sme sa premenili na Danku a Janku od M. Ďuríčkovej. 

Vytvorili sme si papierové šaty a čiapky. Každej skupine detí sme sa predstavili a porozprávali všetko, 

čo sme o knihe vedeli. Deti nás počúvali a aj nám zatlieskali. Mne sa najviac páčilo, že sme mali 

papierové šaty i čiapky. Keby som mohla byť raz reklama na knihu , určite by som bola  kniha Nejdem 

a basta! Ešte sa mi páčil Tobiasko, ktorý bol z knihy Chlapec a pes.“ 

                                                                                                                                        Veronika Rodanová, III.B  

„Mne sa dnešný deň veľmi páčil. V knižnici sme boli tri hodiny, lebo mala sviatok. Učili nás veľkí 

knihomoli a to bolo super! Srandaaaaa!!! Prečítali nám zo Zorničky príbeh o dvoch chlapcoch ako si 

varili polievku, keď boli sami doma. Mali sme aj hrniec, varechy a všetko, čo do tej polievky chlapci 

dali. Smiešne bolo to, že zabudli do nej vajce rozbiť a dali ho dnu celé. :) Učenie s veľkými spolužiakmi 

bolo na jednotku s hviezdičkou.   Večer si takú polievku doma uvaríme a príbeh si s mamkou prečítam 

ešte raz.“  

                                                                                                                                                 Kvetka Sopková, I. B 

 „Vymysleli sme nádherný príbeh s troma postavami. Celé vyučovanie sme ukázali, akí sme kreatívni 

a ako rozmýšľame. Niektoré vety sú pekné, iné zas menej a potrebovali usmernenie učiteľky. Snaha 

sa ale cení! Vo dvojiciach sme sa toho veľa naučili a obidve vyučovacie hodiny boli zábavné 

a poučné!“                                                                                                                                  A. Kanderka, IV.A 

„Mne sa veľmi páčil strom múdrosti. Bol výnimočný, pretože v korune mal ukryté ruky ako listy a na 
nich boli napísané rôzne príslovia, porekadlá, pranostiky a prirovnania. Vyberali sme ich spolu 
v dvojiciach z frazelogického slovníka. Na ruku som vypísala také, ktoré v reči najmenej používame. 
Aspoň som sa naučila niečo nové. Potom sme náš strom „zasadili“ do vestibulu, kde rastie pre radosť 
všetkým spolužiakom.                                                                                                Melánia Pribulová, VI.C 
 „Veľmi ma bavilo čítať a zároveň hrať ako skutoční herci. Páčilo sa mi, že príbeh sme nečakane na 
veľké prekvapenie spolužiakov ukončili a vzbudili v nich zvedavosť.“                             Šimon Mrúz, IV.D           

 „Prekvapilo ma, že sme nerozumeli niektorým slovám, aj keď pochádzame zo Šariša. Anekdoty boli 
naozaj smiešne a všetci sme sa na nich dobre pobavili.“  

                                                                                                                             Michaela Hnátová, VII.B 
„Ako zástupca rodičov môžem povedať, že popoludnie strávené v knižnici malo svoj zmysel. Konečne 
sme si mohli spolu s deťmi sadnúť ku knihách a viesť o nich dialóg. Bol to pre mňa únik z reálneho 
sveta do sveta fantázie, kde víťazí dobro a spravodlivosť. Stretnutie vo mne zanechalo pozitívne 
pocity a zároveň výzvu, že venovať čas deťom a čítaniu sa oplatí. 

                                                                                                                                            Ján Kočiš, rodič 
„Dnešná hodina bola veľmi zábavná a poučná. Naučil som sa veľa nových rastlín. Bolo to super! 
Pexeso hrávam aj doma, no teraz to bolo celkom iné. Vyrobili sme si ho v triede sami podľa našich 
predstáv. Dokonca sme aj súťažili o jednotku. Síce som nevyhral, ale v živote sú dôležité aj prehry, 
nielen výhry. Dúfam, že si čoskoro takúto zábavnú hodinu zopakujeme.“  

Martin Luterančík, VII.C 
„Žiaci pracovali v skupinách, pomocníci vo dvojiciach vyhľadávali hlavné myšlienky strof a umelecké 
prostriedky. Svoje výsledky posielali vedúcim skupiny a následne sa spracovali ako prezentácie. Akcia 



sa nám všetkým páčila, hlavne kvôli výbornej spolupráci a tímovej súdržnosti. Radi by sme si ju 
zopakovali.  

Vendula Navrátilová, IX.C 
                                                                                                                                 
„Veľmi sa mi páčili divadielka, ktoré sme hrali na hodine. Dokonca som dostal aj diplom. Na tento deň 
nikdy nezabudnem. Ďakujem pani učiteľke, že to pre nás pripravila.“ 

                                                                                                                       Martin Halas , II.E 
„Dnešná hodina matematiky bola celkom iná ako obyčajne. Na hodine sme pracovali nielen s číslami, 
ale aj s obrázkami. Naučili sme sa aj nové české slová. Teraz už viem, čo znamená slovo letos. Opýtam 
sa to aj doma rodičov. Som zvedavý, či to budú vedieť.                                                  Jakub Balog, VI.C 

 
 

 
Spracovala: Mgr. Ľubica Čekanová 
V Prešove,  27. 11. 2016 


