
 

 

 

 

 

 

  26.10.2009 

 

 International School Library Day 

 

Názov: PRÍLEŢITOSŤ PRE HERECKÉ TALENTY 

 

Cieľ: Zábavnými formami práce s knihou podporiť  

u ţiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej kniţnici,  

k čítaniu a poznávaniu nového 

 

Počet účastníkov: 141 ţiakov a 12 pedagógov 

 

Medzinárodný deň školských kniţníc sa uskutočňuje kaţdý rok 

štvrtý októbrový pondelok. Tak tomu bola aj v našej Základnej škole 

na Konštantínovej ulici v Stropkove dňa 26. októbra 2009 pod 

vedením pani učiteľky Mgr. Jany Smolkovej. Témou celého podujatia 

bolo divadelné stvárnenie najzaujímavejšieho príbehu – Príleţitosť 

pre herecké talenty. 

Oslavy školskej kniţnice v našej škole začali uţ týţdeň pred 

daným dátumom, kedy ţiaci školy začali vyrábať záloţky do kníh. 

Záloţky vyrábali ľubovoľnou technikou, vkladali tam rôzne odkazy 

pre čitateľov a vytvorili tak zaujímavú zbierku. Výrobou záloţiek sme 

sa tak zapojili do projektu Záloţky do knihy spojuje školy, našou 

partnerskou školou sa stala Základná škola, Ul. Energetikov 

v Prievidzi. Vyrobené záloţky si naša škola vymení s pridelenou 

školou a tak nadviaţeme kontakt s čitateľmi tejto kniţnice.  

 

 

 

 

 

 



 

Slávnostné otvorenie Medzinárodného dňa školskej kniţnice 

úvodným slovom otvorila riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková. 

Tá vyslovila podporu v uskutočňovaní takýchto aj  iných podujatí 

v školskej kniţnici, kde ţiaci školy rozvíjajú čitateľskú gramotnosť 

a svoj talent. Popriala školskej kniţnici veľa zanietených čitateľov, 

zaujímavých podujatí  i tvorivých nápadov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ďalšej časti podujatia sa prítomní ţiaci a pedagógovia 

venovali prezentácii slovenskej spisovateľky Gabriely Futovej, ktorá 

sa od roku 2000 objavila na slovenskom literárnom nebi prvou svojou 

knihou Naša mama je bosorka. Prítomní mali moţnosť zoznámiť sa 

s jej knihami v spomínanej prezentácii ale aj študovaním jej 

vystavených kníh ako Hľadám lepšiu mamu, Nezblázni sa mamička, 

4 kosti pre Flipra, Rozruch v škole na Kavuličovej ulici, Dokonalá 

Klára, Psia škola kocúra Červenochvosta a iných. Ţiakom sa 

vystavené knihy veľmi páčili a určite si ich do školskej kniţnice 

prídu vypoţičať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hlavnou časťou podujatia bola dramatizácia obľúbených 

rozprávok pod názvom Príleţitosť pre herecké talenty, za pomoci 

maňušiek, divadelných kostýmov a opony. Tak dostali príleţitosť 

malí aj veľkí prejaviť svoj herecký talent, či nájsť niečo neobjavené. 

Ţiaci predstavovali známe rozprávky O červenej čiapočke, O troch 

kozliatkách, O Shrekovi, O zvieratkách, O psíčkovi a mačičke 

a nechýbali aj dotvorené príbehy. Aby ich vedomosti boli čo 

najširšie, prezreli si prezentáciu O rozprávke. Tam sa mohli 

dozvedieť čo rozprávka je, o delení rozprávok na ľudové a autorské, 

spoznať zberateľov  rozprávok aj z iných krajín a interaktívne sa 

zapájať do prezentácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivými triedami: 

 

I.A a I.B 

Prezentácia rozprávkových kníh pre prvákov bola veľmi pútavá 

a vhodne načasovaná – učia sa prvé písmená a poznávajú význam 

rozprávky, spôsob vypoţičiavania kníh z kniţnice. Lákavá činnosť 

s maňuškami bude mať odozvu v budúcnosti – bábkové divadlo sa 

páčilo všetkým. 

 



II.B 

Podujatie bolo výborné a zaujímavé. Najviac sa nám páčilo keď 

sme mohlo hrať divadlo s maňuškami. Páčili sa nám aj knihy 

Gabriely Futovej a tešíme sa keď si ich v našej školskej kniţnici 

budeme môcť vypoţičať. Do školskej kniţnice chodíme radi 

a vypoţičiavame si pekné a zaujímavé kniţky. 

III.B 

Veľmi sa nám páčili knihy, ktoré napísala Gabriela Futová. Radi 

by sme si niektoré z týchto kníh prečítali a zakúpili. Páčili sa nám aj 

ilustrácie. Boli by sme radi, aby sa takýmto spôsobom prezentovali 

aj knihy iných spisovateľov. Prajeme si, aby k nám zavítala aj 

samotná spisovateľka a viac nám porozprávala o svojich knihách. 

My by sme jej potom za odmenu zahrali divadlo. 

IV.A 

Podujatie sa nám páčilo, páčilo sa nám aj hranie divadielka 

podľa známych rozprávok.  

ŠKD 

Podujatie v školskej kniţnici bolo pre ţiakov veľkou 

príleţitosťou oboznámiť sa s tvorbou nielen slovenských 

spisovateľov, ale aj zahraničných zberateľov ľudových rozprávok. 

 

Týmto zaujímavým a tvorivým podujatím v našej základnej 

škole sme chceli oţiviť činnosť školskej kniţnice. Kaţdý zo 

zúčastnených ţiakov mal pekné záţitky a určite sme mu pomohli 

prehĺbiť jeho kladný vzťah ku knihám. Ţiaci sa tešia na ďalšie 

zaujímavé akcie v školskej kniţnici. 

 

Vypracovala  Mgr. Jana Smolková – školský knihovník 

 

 

Hodnotenie podujatia vedením školy 

 

Medzinárodný deň školských kniţníc v našej školskej kniţnici 

hodnotím veľmi pozitívne. Celé podujatie bolo lákavé, nápadité 

prínosné tak pre ţiakov, ako aj pre pedagógov. Plne podporujem 

uskutočňovanie takýchto a im podobných podujatí v školskej 

kniţnici, kde ţiaci školy rozvíjajú svoju čitateľskú gramotnosť 

a talent.  Prajem školskej kniţnici veľa zanietených čitateľov, 

zaujímavých podujatí  i tvorivých nápadov. 

 

Mgr. Tatiana Spišáková – riaditeľka školy 


