
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, BYSTRICKÁ CESTA 14, 034 01 RUŽOMBEROK 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

International Association of School Librarianship 

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

26. október 2015 

  

              TÉMA: Žiaci v školskej knižnici - v centre vzdelávania 

                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:  PaedDr. Zuzana Salvová, PaedDr. Eva Nováková 

        POČET ÚČASTNÍKOV:  Ing. Tatiana Babincová (riaditeľka Mestskej knižnice v Ružomberku) 

              (v abecednom poradí)  Mgr. Tatiana Dudrová (dcéra ružomberského spisovateľa B. Tináka) 

 Mgr. Zuzana Halmová (učiteľka SJL a dlhoročná knihovníčka -            

v súčasnosti na dôchodku) 

  Ladislav Hámor (šéfredaktor Mestskej televízie v Ružomberku) 

  Ing. Dagmar Majeríková (miestna samospráva, vedúca oddelenia) 

  Mgr. Eliška Pavlíková (zástupkyňa riaditeľky školy) 

  PaedDr. Ján Pavlík (riaditeľ Kultúrneho domu A. Hlinku v Rbk) 

  Mgr. Alexandra Stašová (riaditeľka Bjornsonovho domu v Rbk) 

  RNDr. PaedDr. Elena Volanská (riaditeľka školy) 

  29 učiteľov, 469 žiakov, 15 žiakov materskej školy, 14 rodičov, 5 

 starých rodičov, 1 pes :) 

mailto:zsbystricka@gmail.com
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PROGRAM MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŠKOLSKÝCH KNIŽNÍC 

Motto dňa: Školská knižnica - náš druhý domov 

 

 Ani tento rok sme nezabudli na Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa slávi vždy posledný 

októbrový pondelok, čiže 26. októbra 2015. Našu slávnosť sme otvorili presne o 7.45 hod., kedy namiesto 

školského zvonenia ohlasujúceho prvú vyučovaciu hodinu, začali prostredníctvom školského rozhlasu čítať 

naši hostia: Tatiana Babincová, Dagmar Majeríková, Alexandra Stašová a Elena Volanská. Celý 

program dňa bol zameraný na život a tvorbu liptovských spisovateľov, preto aj hostia čítali ukážku z knižky 

Neuveriteľné dobrodružstvá kocúrika Mňauka od regionálneho autora Benjamína Tináka. V miestnosti boli 

spolu s nimi aj naši najmenší - žiaci 0. ročníka. Počas ďalších vyučovacích hodín čakali na žiakov zábavné 

disciplíny. Žiaci prvého stupňa pokračovali v čitateľskom maratóne (spolu prečítali 2321 strán), ilustrovali 

reklamné letáčiky, ktorými žiaci Školského klubu detí informovali okoloidúcich o školskej akcii, 

prezentovali sa v kostýmoch rozprávkových hrdinov pred deťmi z materskej školy, zúčastnili sa besedy v 

školskej knižnici, ktorú si pre nich pripravili starší žiaci a veľa ďalších aktivít. Na druhom stupni pracovali 

žiaci na mnohých zaujímavých projektoch, ako napr. výroba mapy regiónu, v ktorej vyznačili rodné obce 

liptovských autorov, projekt o ružomberských uliciach, ktoré nesú mená významných spisovateľov, 

maľované čítanie ako pomôcka pre našich najmenších, tvorba prezentácií o liptovských autoroch, ale aj 

návšteva mestskej knižnice spojená s anketou o čítaní v uliciach mesta a mnoho iných zábavných úloh. To 

najlepšie však na žiakov čakalo až na záver denného programu, ktorý vyvrcholil besedou. Pozvanie na ňu 

prijala dcéra ružomberského spisovateľa a lekára Benjamína Tináka, pani Tatiana Dudrová. Spolu so 

žiakmi si zaspomínala na detstvo so svojím otcom a zároveň si pripomenuli aj jeho nedožité 85. narodeniny, 

ktoré by oslávil práve v októbri tohto roku. Počas celého dňa boli na chodbách vytvorené čitateľské kútiky, 

ktoré mohli žiaci navštíviť počas prestávok. 

 Ale to ešte nie je všetko ! 

 Oslava sviatku pokračovala aj večerným programom, ktorý sa začal školskou televíznou reláciou pod 

názvom Pondelňajšia chvíľa poézie a prózy. Do školskej papierovej televízie prijali pozvanie významné 
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osobnosti, ktoré si prišli so žiakmi zaspomínať na svoje detstvo a vzťah k čítaniu. Na pôde školy znovu 

privítali pani učiteľku Zuzanu Halmovú, riaditeľa KDAH Jána Pavlíka a šéfredaktora MTR Ladislava 

Hámora. Pozvanie prijali aj rodičia a starí rodičia žiakov a tiež sa zúčastnili čítania. Po televíznom 

programe čakali na žiakov rozprávkové disciplíny spojené s čítaním, napr.: 7 miest - 7 mien liptovských 

autorov - 7 diel: hľadaj, nájdi, pospájaj, baterkou si pomáhaj alebo vyber si obrázok a vymaľuj. 

 Po krásnom dennom a večernom programe si žiaci rozložili v školskej knižnici spacie vaky a veľmi 

rýchlo zaspali. Tí žiaci, ktorým sa ešte nechcelo spať, si čítali z knižky zo školskej knižnice s baterkou v 

ruke.  

 Akcia Medzinárodný deň školských knižníc patrí do zoznamu akcií, ktoré sa v Základnej škole na 

Bystrickej ceste organizujú pravidelne každý rok. Týmto programom sa zároveň prihlasujeme do súťaže 

o Najlepšie podujatie školskej knižnice. Jedno prvé miesto však už získalo. Tým myslíme to naše – 

školské! Znovu sme si dokázali, že naši žiaci a učitelia tvoria jeden veľký tím, ktorý zažije spolu veľa 

zábavy! A už teraz sa tešíme na ďalší ročník!  

 

Každý žiak, ktorý sa zapojil do našej akcie získal nálepku s logom školských knižníc. 

Každý hosť bol odmenený krásnou sovou - symbolom múdrosti. 

Počas celého dňa bol na oknách školy nápis: Dnes čítam, čítaj, čítame! 

Na dverách školy bolo vyvesených 11 dôvodov, prečo sa oplatí čítať. 

Okrem nich visel aj pútavý plagát o pripravovanej akcii. 
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FOTOGALÉRIA 

1. STUPEŇ ZŠ 

Čítanie do školského rozhlasu    Ilustrácie reklamných letáčikov o akcii 

   

 

Text na reklamných letáčikoch    Osveta v uliciach o Medzinárodnom dni šk. knižníc 

 

 

 

 

 

 

Čitateľský maratón v triedach (2321 prečítaných strán) Reťaz zo zápiskov o prečítaných knihách 

   

 

   

ZŠ Bystrická cesta Ružomberok 
 

oslavuje 

 

Medzinárodný deň šk. knižníc 

26. 10. 2015 
 

Dnes si televíziu nepúšťame, 

radšej sa do knihy začítame! 

Tak sa pridaj k nám :). 

 



 5 

Čitateľský maratón v triedach  

       

 

Žiaci ako rozprávkoví hrdinovia    Vítanie našich škôlkarov v školskej knižnici  

   

  

Čitateľské kútiky vytvorené na chodbách 

 

 

 

 

 



 6 

2. STUPEŇ ZŠ 

 

Tvorba projektu o ružomberských uliciach, ktoré nesú        Maľované čítanie ako pomôcka pre žiakov 0. a 1. ročníka 

mená známych osobností 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa regiónu s vyznačenými obcami, z ktorých pochádzajú liptovskí spisovatelia
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PowerPointové prezentácie o spisovateľoch z Liptova  Projekt - Ľudovít Fulla (ružomberský ilustrátor) 

(napr. F. Kráľ, J. Kráľ, B. Tinák, M. Rázus,   Projekt - Karol Salva (ružomberský kníhtlačiar) 

M. Rázusová - Martáková, J. Rezník, M. Rúfus a iní) 

 

 

 

Beseda o ružomberskom spisovateľovi a lekárovi - Benjamínovi Tinákovi 

(hosť: dcéra B. Tináka - Tatiana Dudrová) 

Motto sprevádzajúce život B. Tináka: "Buď dobrým človekom!" 

 

    

 

 



 8 

VEČERNÝ PROGRAM 

 

Otvorenie programu s knihou v ruke ... Pondelňajšia chvíľa poézie a prózy 

(L. Hámor, J. Pavlík, Z. Halmová) 

 

 

Čítanie v našej školskej televízii 
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Ocko, starkí, milé mamy, poďte čítať spolu s nami, lebo dnes pekne spolu, rozčítame celú školu! 

(čítali rodičia aj starí rodičia) 

 

  

 

Vyber si a vymaľuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sova - symbol múdrosti  

(darček pre našich hostí, ktorým bude pripomínať oslavu Medzinárodného dňa školských knižníc 2015)  
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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 školy sa 

tešili na program, ktorý zorganizovali naše pani učiteľky. Obzvlášť nadšení boli z besedy o B. Tinákovi, ale 

tešili sa aj z toho, že sa mohli obliecť za svojich obľúbených rozprávkových hrdinov. Veľkým lákadlom pre 

žiakov bola aj Noc v školskej knižnici spojená s čítaním v televízii. Atmosféra bola vynikajúca, zabávali sa 

nielen žiaci, ale aj samotní hostia. Aktivity boli poučné, rozvíjali fantáziu žiakov a upevňovali kolektív 

triedy a školy.“ 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV A HOSTÍ: 

Adam, 1. A 

„Páčilo sa mi čítanie pani riaditeľky. Číta pekne. “ 

Šimon, 2. A 

„Mne sa páčilo, že som si mohol požičať knižku môjho kamoša.“ 

Lucia, 3. B 

„Mne sa páčili kostýmy. Ja som oblečená ako Máša z rozprávky Máša a medveď .“ 

Tamara, 5. B 

„Program sa mi páčil, aj som sa niečo nové naučila, napríklad, ktorí autori pochádzali z nášho Liptova. Ani 

som netušila, že ich bolo tak veľa. “ 

Nela, 8. A 

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

o knihách. “ 

Lenka, 8. B 

„Teším sa, že som mohla spolupracovať na programe. Mala som na starosti čitateľský kútik a bola tam 

celkom zábava. “ 

Dominika, 8. B 

„Ja som tiež spolupracovala na programe a vysvetľovala som žiakom, ako sa majú orientovať v knižnici.“ 
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Martin, 9. B 

„Páčili sa mi prezentácie o knihách, boli zaujímavé a dobre spracované. Dozvedel som sa mnoho informácií 

o autoroch, ktoré som doteraz nevedel. Možno sa mi zídu na Testovaní deviatakov. “ 

Nikola, 9. B 

„Pekným zážitkom bola pre mňa beseda s pani Dudrovou. Hovorila pekne o svojom otcovi, aj keď bol na ňu 

prísny. “ 

Starý otec žiačky zo 4. B 

„Som rád, že som sa mohol zúčastniť aktivít, ktoré sa v škole organizovali. Moja vnučka ma nemusela dlho 

prehovárať. “ 

 


