
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BYSTRICKÁ CESTA 14, 034 01 RUŽOMBEROK 

 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

International Association of School Librarianship 

 

 

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

22. októbra 2012 

  

 

             TÉMA: Kľúč k minulosti, prítomnosti, budúcnosti 

                    NÁZOV AKCIE: Kľúč k novému a nepoznanému 

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

ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 
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         RIADITEĽKA ŠKOLY: RNDr. PaedDr. Elena Volanská 

ŠKOLSKÉ KNIHOVNÍČKY: Mgr. Zuzana Salvová 

         Mgr. Hedviga Demková 

 

      POČET ÚČASTNÍKOV: V rámci vyučovania sa akcie zúčastnilo 640 žiakov, 43 vyučujúcich. Vo 

večernom programe sa aktivít zúčastnilo 41 žiakov a 2 vyučujúce, pani 

zástupkyňa Mgr. Pavlíková, rodičia a starí rodičia. 
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Aktivity uskutočnené počas Medzinárodného dňa školských knižníc 

 Divadielko „O chrumkavých bratoch“ (slovenské ľudové rozprávky) 

 Divadielko žiakov 9. ročníkov (námet z Vianočnej rozprávky – Ch. Dickens) 

 Tvorivé vyučovacie hodiny v školskej knižnici (hodina čítania a literárnej výchovy, informatiky, 

biológie, občianskej náuky, etickej výchovy, slovenského a anglického jazyka) 

 Madam Curie v školskej knižnici 

 Výstava kníh „Učitelia žiakom, žiaci učiteľom“ spojená so súťažou 

 „Rozprávkové bytosti ožívajú ...“ 

 Deň otvorených dverí v školskej knižnici (divadielko, záložky) 

 Prezentácia „Čarovný svet rozprávok“ v Školskom klube detí 

 Čarovná noc v školskej knižnici – Kniha srdce otvára a priateľstvá vytvára (spanie v škole – literárne 

kvízy, hádanky, súťaže) 

 

 

Divadielko „O chrumkavých bratoch“ 

Podujatie venované tomuto dňu odštartovala 3. D trieda, ktorá v školskej knižnici vystúpila s divadielkom 

„O chrumkavých bratoch“. Scenár vytvorila p. uč. Elena Gállyová v spolupráci s deťmi. Vychádzali zo 

slovenských ľudových rozprávok. Hlavnými hrdinami sú traja princovia, ktorí odmietnu princezné pre ich 

obezitu a mľandravosť. Príbeh končí šťastne. Princovia sa pomocou zdravého životného štýlu z „choroby“ 

vyliečia a oženia sa. 
/Divadielko „O chrumkavých bratoch“ 

 
 

Divadielko žiakov 9. ročníkov 

Poučné divadielko si pripravili aj žiaci 9. ročníkov. Námet čerpali z diela Charlesa Dickensa Vianočná 

koleda. Hlavnou postavou je dievčina, ktorá nemá rada knihy a väčšinou času trávi za počítačom. V sne sa 



 3 

jej zjavia traja duchova – Duch minulosti, Duch prítomnosti a Duch budúcnosti, ktorí jej ukážu, čo sa stane, 

keď nebude čítať knihy. Na záver vyvodia ponaučenie, ktoré hovorí o tom, že len ten, kto číta knihy, sa veľa 

nového dozvie. 

 

Tvorivé vyučovacie hodiny v školskej knižnici 

V rámci týchto aktivít prebiehalo aj vyučovanie niektorých predmetov v školskej knižnici. Vystriedali sa 

tam na vyučovaní ročníky od 3. až po 9. Vyučujúci jednotlivých predmetov si pripravili zaujímavé hodiny 

s cieľom vyučovania v knižnici. Odučili sa tu hodiny slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka, 

chémie, informatiky, občianskej náuky, etickej výchovy a biológie. 

 

Hodina čítania a literárnej výchovy v knižnici 

Školskú knižnicu v tento deň navštívila aj 4. D trieda, aby si požičali Junácku pasovačku od M. Rázusovej-

Martákovej. Na hodine čítania a literárnej výchovy besedovali o povestiach o Jánošíkovi. 

Motivovaní divadielkom 3. D triedy si zahrali aj štvrtáci niekoľko scénok z rozprávok: O spiacej Ruženke, 

O Pipi Dlhej Pančuche, Upírske denníky. 
/čítanie o upíroch/ 

 
 

Hodina informatiky 

Žiaci 5. D a 8. D venovali hodinu informatiky vyhľadávaniu odpovedí na zaujímavé otázky týkajúce sa 

knižníc. Otázky mali nasledovné znenie: Kde sa nachádza prvá knižnica na svete? Kde sa nachádza prvá 

knižnica na Slovensku? V akom meste sa nachádza prvá vedecká knižnica na Slovensku? Ako dlho sa už 

stará o dané diela? a pod. 

 

Hodina biológie 

V rámci Medzinárodného dňa knižníc trieda 6.D vyhľadávala informácie k téme, ktorej sa venovali na 

predchádzajúcej hodine – RYBY. Informácie si našli v encyklopédiách. Dozvedeli sa aj nové informácie 

o morských rybách, ktorá ryba je najdlhšia, ktorá najrýchlejšia a pod. 
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Hodina občianskej náuky 

Na hodine Občianskej náuky si žiaci 7.D pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc aktivitou: 

„Vypni telku, zapni seba! Požičaj si a prečítaj si knihu.“ Žiaci navštívili školskú knižnicu, kde si vybrali 

zaujímavú knihu a vyhľadávali pojmy z OBN – Poznaj seba. 

 

Hodiny etickej výchovy 

Žiaci 6.D si v školskej knižnici zasúťažili o najrýchlejšieho čitateľa. Potom si vybrali úryvok z textu a na 

základe prečítaného kreslili obálku knihu. 

 
/hodina etickej výchovy/ 

 
 

Madam Curie v školskej knižnici 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc si žiaci 8.a 9. ročníka prečítali úryvky zo životopisnej 

knihy od Evy Curie: MADAM CURIE, vydanej Živenou v r. 1945. 

Po prečítaní im vyučujúca premietla krátku prezentáciu, ktorá nadväzovala na úryvky a ktorá mapovala 

biografiu svetoznámej fyzičky a chemičky, jej obetavý život, šľachetné ľudské vlastnosti, bystrý um, 

vytrvalosť a húževnatosť pri práci. 

 

Hodina slovenského a anglického jazyka 

Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali v školskej knižnici tvorivú hodinu slovenského a anglického jazyka. Počas 

týchto hodín sa v daných aktivitách preniesli do minulosti, prítomnosti aj budúcnosti prostredníctvom 

daných úloh. Pracovali v piatich skupinách. Každá skupina prezentovala výsledky svojej práce ostatným 

spolužiakom. Dané skupiny riešili nasledovné úlohy:  

1. skupina mala v školskej knižnici vyhľadať knihu, v ktorej sa píše o vzniku písma 
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2. skupina vyhľadávala rozprávkovú knihu, ktorej dej sa odohráva v Anglicku 

3. skupina sa zamerala na knihy o budúcnosti – sci-fi 

4. skupina mala za úlohu nájsť knihu, v ktorej sa v jednom príbehu nachádza aspoň päť neologizmov  

5. skupina mala nájsť a prečítať krátky príbeh z knihy, ktorá je písaná v anglickom jazyku 

 

Deň knižníc v ŠKD Klauník 

Deti v ŠKD si cibrili hlávky veselou prezentáciou Čarovný svet rozprávok, ktorá bola plná rozprávkových 

hádaniek. Spoločne s rodičmi vylúštili rozprávkové štvorsmerovky a zábavný test. Pani vychovávateľka 

potom žiakom prečítala rozprávku Starý Bodrík a vlk. Najlepší výtvarníci potom rozprávku ilustrovali 

a vytvorili krásnu rozprávkovú knihu. 

 

Výstava kníh: „Učitelia žiakom, žiaci učiteľom“ 

Žiaci priniesli najobľúbenejšiu knihu do ZŠ, aby potešili kamarátov...otvorili tak svoje srdce, a nielen oni, aj 

učitelia sa s radosťou do tejto aktivity zapojili, veď školu netvoria len žiaci, ale aj my – učitelia. Potom  ich 

spoločne roztriedili do troch skupín: minulosť (knihy vydané do roku 1999), prítomnosť (knihy vydané od 

roku 2000) a budúcnosť (knihy, ktoré vytvorili žiaci na hodinách literárnej výchovy). Súčasťou tejto výstavy 

bola vyhlásená súťaž, ktorej znenie bolo: „Čo je kľúčom k minulosti, prítomnosti, budúcnosti?“ Žiaci, ktorí 

vedeli správnu odpoveď vhodili lístok do škatule a na konci dňa boli vyžrebovaní traja víťazi. 

Žiaci tak nahliadli aj do duší učiteľov. Bolo to veľmi podnetné podujatie, pretože niektorí žiaci hneď zistili, 

čo budú v najbližšej budúcnosti čítať. 

 
/výstava najobľúbenejších kníh zaujala malých aj veľkých .../ 

  
 

Rozprávkové bytosti ožívajú ... 

Táto úloha bola vyhlásená pre všetkých žiakov školy. Úlohou bolo obliecť sa v tento deň za nejakú 

rozprávkovú bytosť (z minulosti, prítomnosti, budúcnosti). Žiaci I. a II. stupňa si spolu s rodičmi, starými 

rodičmi a kamarátmi pripravili prekrásne kostýmy. A tak sa na školskom dvore a v uliciach naraz stretli 

Červená čiapočka so starou mamou, Pipi Dlhá Pančucha, čarodejnice, Snehulienky, ale aj roboty 
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a nadpozemskí ľudia . Zaujímavosťou bolo aj to, že sa zblížili žiaci z rôznych tried, napr. Červená 

čiapočka s pekáčom koláčov predsa len našla starú mamu, i keď v inej triede. Spoločne sa presunuli do ulíc, 

aby aj naše okolie zistilo, že je Medzinárodný deň školských knižníc. Zároveň sa pýtali okoloidúcich ľudí, či 

vedia, aké postavy z rozprávky predstavujú, aké rozprávky čítali oni, keď boli malí a pod. A tak sa naraz 

spojili tri „svety“: minulosť, prítomnosť, budúcnosť. 
 

/minulosť/ 

   
/prítomnosť/     /budúcnosť/ 

  
 

Deň otvorených dverí v školskej knižnici 

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

školskej knižnice. Okrem toho ich v knižnici čakal zaujímavý program – čarovanie. Žiaci, ktorí nemali 

žiadny kostým boli začarovaní za nejakú rozprávkovú postavičku. Kúzlo nefungovalo v tom prípade, ak bol 

žiak dobrý .   

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.   
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/zaklínadla v školskej knižnici pre tých, ktorí nemali masku / 

 
/“starí a noví“ čitatelia našej školskej knižnice/ 

  
 

Čarovná rozprávková noc v školskej knižnici – Kniha srdce otvára a priateľstvá vytvára 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme pre našich prváčikov a najčastejších čitateľov 

našej knižnice pripravili čarovnú noc v školskej knižnici. Naši „noční kamaráti“ sa večer rozlúčili so svojimi 

rodičmi a večerné aktivity sa mohli začať.  

Prváci si po vybalení svojich vecí vytvorili skupinky a s použitím svetielok hľadali stanovištia, na ktorých 

plnili jednotlivé úlohy z minulosti, prítomnosti, budúcnosti: 

1. minulosť – hádanky z dôb minulých, kde si žiaci overovali (v duchu hesla: Viac hláv, viac rozumu) 

svoje vedomosti z ľudových rozprávok 

2. prítomnosť – spoznávali knihy plné poézie a prózy od autorov detských kníh, priraďovali dôležité 

predmety bytostiam z rozprávok, ktoré by bez nich boli stratené (soľ – Soľ nad zlato, jablko – 

Snehulienka a sedem trpaslíkov a pod.), predstavovali nám svoju obľúbenú knihu v klobúku (klobúk 

– symbol múdrosti). 

3. budúcnosť – starší žiaci diskutovali o povolaní spisovateľa/spisovateľky, rozprávali sa o tom, či by 

sa chceli stať spisovateľom. Porozprávali sa o svojich pisateľských začiatkoch. 

      Na každom stanovišti získali jedno písmeno. Každé družstvo z písmen vytvorilo slovo KNIHA (a 

tým dostali odpoveď na hádanku: „V čom nachádzame informácie z minulosti, prítomnosti, budúcnosti?“). 

Plynule prišli žiaci na to, že spisovatelia píšu knihy, aby nám zanechali odkaz – ODKAZ DO 
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BUDÚCNOSTI. A takisto si aj naši mladší žiaci počas večera vytvorili svoju knihu – KNIHU 

NAJDôLEŽITEJŠÍCH „VECÍ“ DNEŠNEJ DOBY. Možno o pár rokov budú dôležité iné veci, no pre našich 

žiakov boli najdôležitejší napr. rodičia, starí rodičia, kamaráti, telefón a veľa iných zaujímavých „vecí“. 

     Medzitým starší žiaci vytvorili v telocvični domino z kníh školskej knižnice, na ktoré „spotrebovali“ 

viac ako 900 kníh. Domino spustila naša pani zástupkyňa Mgr. Pavlíková, ktorá nás prišla počas akcie 

navštíviť. Knihu, ktorú vytvorili mladší žiaci sme potom zabalili do škatuľky a v sprievode svietidiel 

a lampášov zakopali do zeme v školskej záhrade (tri kroky od ... ).  

Po osobnej hygiene si „novovytvorení“ kamaráti čítali na dobrú noc z najobľúbenejších kníh, ktoré 

si priniesli do školy (ako inak, s baterkou). 

Keď mladší žiaci zaspali, starší žiaci si ešte v pyžamách kreslili logo školských knižníc. Po poslednej aktivite 

sa aj starší žiaci rozhodli ísť spať.  

Ráno sa všetci stretli v školskej záhrade a spoločne hľadali miesto, kde zakopali poklad. Všetkým sa 

podarilo miesto nájsť a za odmenu boli odmenení diplomom. Na pamiatku dostali aj kľúč, ktorý si počas 

večera vytvorili.  

Keď sa potom všetci stretli pri čarovných raňajkách v školskej kuchynke, rozprávali sa o tom, čo sa 

im snívalo. A predstavte si, väčšine žiakov sa snívalo o knihách. Cieľ našej nočnej akcie sa teda naplnil  

(Kniha srdce otvára a priateľstvá vytvára). 
                    /súťaže o spisovateľoch a dielach/         /čarovný klobúk/ 

   
 

 

                     /zakopávanie pokladu pre budúce generácie/         /domino z kníh školskej knižnice / 
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                         /rozprávka na dobrú noc s baterkou v ruke/          /kreslíme si logo školských knižníc/ 

  
 

 

/žiaci získali diplom a čarovný kľúč / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


