
 

 

 

 

 

 

  25.10.2010 

 

 International School Library Day 

 

Názov: POĎME SPOLU DO AFRIKY 

 

Cieľ: Zábavnými formami práce s knihou podporiť  

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

k čítaniu a poznávaniu nového 

 

Počet účastníkov: 126 ţiakov a 13 pedagógov 

 

Medzinárodný deň školských kniţníc sa uskutočňuje kaţdý rok 

štvrtý októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej 

ulici v Stropkove dňa 25. októbra 2010 pod vedením pani učiteľky 

Mgr. Jany Smolkovej pripravila zaujímavé podujatie v školskej 

kniţnici. Témou celého podujatia bola rozmanitosť, náročnosť, 

pruţnosť: Školské kniţnice majú všetko – zorganizovanie 

najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa – Poďme spolu do Afriky. 

Tento deň patril vyučovaniu geografie, etickej výchovy 

a náboţenskej výchovy. Zapojili sa ţiaci piateho a siedmeho ročníka 

a preţili veľmi zaujímavý deň so svojimi vyučujúcimi.  

V úvode vyučovania bola predstavená putovná výstava 

organizácie SAVIO, ktorá bola v školskej kniţnici nainštalovaná pod 

názvom Rozvojové vzdelávanie. Táto výstava ţiakom 

sprostredkovala poznatky o chudobnejších krajinách v 

rôznych oblastiach sveta. Dôleţitým cieľom bolo rozvíjať u ţiakov 

ich ţivotné postoje, budovať spolupatričnosť s osudmi iných. V tejto 

súvislosti vyučujúca náboţenskej výchovy  ţiakom pripomenula 

minulý školský rok, kedy sa ţiaci od februára do apríla zapojili do 

zbierky pre deti z ulice v Nairobi pod názvom Tehlička pre Keňu. 

Formou prezentácie si ţiaci pozreli prostredie, v ktorom deti z ulice 



ţijú a ako im vyzbierané peniaze pomohli a načo boli pouţité. Na 

paneloch výstavy si ţiaci prezreli fotografie a komentár o krajinách, 

ich problémoch a o rôznych formách pomoci iných krajín. Tak 

spoznávali ţivot v  Afrike aj z iného pohľadu, nielen ako ho poznajú 

z dokumentárnych filmov a z učebníc.  

Ďalšou časťou vyučovacieho dňa bola beseda s pozvanou Mgr. 

Silviou Cubjakovou, misionárkou, ktorá sa dva roky starala o siroty 

v ďalekom Peru. Rozprávanie začala o krajine. Silvia porozprávala 

deťom, ţe nikdy nezaţila úplnú chudobu „v priamom prenose“, preto 

uţ samotný príchod do Peru bol pre ňu menším šokom. Veľmi citový 

bol aj tento záţitok: keď v centre hlavného mesta čakali v dopravnej 

zápche, na ich auto sa vrhlo mnoţstvo ţobrajúcich detí 

a predavačov, ktorí núkali všetko moţné, od švihadiel po obrazy. 

Predsa len bola „gringo“, ako miestni volajú bohatých turistov 

z Európy a Ameriky. Ako sa blíţil vidiek, pribúdalo prašných ciest a 

murované domy vystriedali chatrče z rohoţí, bez okien, pred ktorými 

sa hrali zvedavé bosé deti.  

Toto bola realita v limskom predmestí, kde sa nachádzal dom 

pre deti do troch rokov. Tam naša misionárka pôsobila. Vypomáhala 

aj v dome pre školopovinné deti na vidieku, kde uţ bola trošku lepšia 

klíma. Prvé dva týţdne strávila Silvia ako v zlom sne. Ďalšou 

bariérou bol jazyk, nevedela ani slovo po španielsky. Pri komunikácii 

s deťmi sa naučila jazyk veľmi rýchlo. Práca bola náročná, najprv 

mala na starosti kuchyňu. Vstávalo sa uţ o piatej ráno, deň začínal 

modlitbou, nasledoval príprava raňajok, po príchode detí zo školy 

upratovanie, hry, večera, hygiena. Dve misionárky mali na starosti 

neraz i päť detí. Museli s nimi chodiť na vyšetrenia do nemocnice, 

podávať lieky. Nechýbalo kaţdodenné prebaľovanie, kŕmenie, 

upratovanie. Týmto deťom veľmi málo stačilo k šťastiu. Bolo 

dôleţité, aby cítili, ţe ich má človek skutočne rád. Oni tú lásku 

opätujú, a to sú chvíle tej najväčšej radosti. 

 Sirotinec fungoval vďaka zbierkam a darom dobrých ľudí. 

Peniaze vyberali biskupstvá i farnosti. Pobyt v sirotinci na druhom 

konci sveta naučil mladú ţenu hlavne tolerancii a trpezlivosti 

s druhými, aj so sebou samou. Ďaleko od domova prišla na to, ţe 

v ťaţkých situáciách človek dokáţe viac pokorou, neţ hrdosťou 

a tvrdohlavosťou. Celé jej zaujímavé a poučné rozprávanie bolo 

podloţené fotografiami, ktoré nám misionárka premietala.  Veľmi 

pútavým rozprávaním o svojej misionárskej činnosti zaujala nielen 

ţiakov ale aj vyučujúce.  



Na vyučovaní uţ tak býva, to čo sa dozvieme, chceme si to aj 

zaznamenať. My sme si spoločne rozdelili úlohy pri vypracovaní 

projektov. Tie sa týkali krajín, do ktorých sú vysielaní misionári pre 

svoju činnosť. Boli to hlavne Keňa, Angola, Sudán, Ukrajina, Sibír, 

Azerbajdţan, Peru. Vyuţili sme rôzne encyklopédie z našej školskej 

kniţnice, internet a inšpirovala nás aj práve aktuálna putovná 

výstava na našom vyučovaní. Po zhromaţdení dostupných informácií 

sme svoje projekty mohli prezentovať našim mladším spoluţiakom, 

ktorí si prišli do školskej kniţnice taktieţ vypočuť zaujímavé 

rozprávanie našej misionárky.   

V závere nášho vyučovacieho dňa sme si mohli zhrnúť všetky 

získané poznatky. Hlavne sme sa veľa dozvedeli o Afrike, jej 

chudobných častí, o misionárskej činnosti dobrovoľníkov zo 

Slovenska v chudobných oblastiach. Veľakrát si ani 

neuvedomujeme, ţe sa máme oveľa lepšie ako veľká časť sveta 

a stále sa za niečím ţenieme, takpovediac sa naháňame za 

„vlastným chvostom“. Je smutné, ţe si navzájom veľmi závidíme, ţe 

sa nedokáţeme tešiť z vecí, ktoré nie sú vôbec takou 

samozrejmosťou, ako sa môţe zdať.  

Týmto zaujímavým, tvorivým a náučným vyučovacím dňom 

v našej školskej kniţnici  sme chceli ukázať ţiakov, čo všetko môţe 

kniţnica poskytnúť. Kaţdý zo zúčastnených ţiakov mal pekné 

záţitky a určite si veľa poučného z podujatia odniesol.  Ţiaci sa tešia 

na ďalšie zaujímavé akcie v školskej kniţnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivými triedami: 

V.A   

V školskej kniţnici našej školy sme sa zúčastnili dňa 

25.10.2010 zaujímavého vyučovacieho dňa „Poďme spolu do Afriky“. 

Pripomenuli sme si zbierku Tehlička pre Keňu, videli sme kam boli 

vyuţité vyzbierané finančné prostriedky a ako pomohli deťom 

z ulice, ďalej sme sa dozvedeli o ţivote detí v americkom štáte Peru 

od mladej misionárky Silvii Cubjakovej.  Prostredníctvom 

dokumentárneho materiálu a jej pútavého rozprávania sme sa veľa 

dozvedeli o ţivote detí v tejto krajine, o tom aká bieda a chudoba ich 

obklopuje. S otvorenými ústami sme počúvali akú obetavú prácu 

robia misionári, aby pomohli týmto ľuďom. Mnohí sme si pritom 

uvedomili, aké máme šťastie, ţe nie sme na ich mieste, ţe ţijeme 

spokojne vo svojich rodinách v krajine, ktorá vytvára pre ľudí 

dôstojné podmienky pre ţivot. Pri počúvaní o tom, ţe často nemajú 

čo jesť, ţe sa tešia aj z toho mála čo majú, sa musíme hanbiť za to, 

ţe mnohokrát ošomreme jedlo, ktoré nám rodičia pripravia, ţe 

utrácame peniaze na rôzne hlúposti. Takýchto vyučovacích dní by 

mohlo byť v našej školskej kniţnici, ale aj v triedach oveľa viac, aby 

sme si začali váţiť všetko to, čo máme, aby sme viac začali 

uvaţovať aj o ţivote ľudí v iných krajinách a snaţili sa im aspoň 

prostredníctvom zbierok trochu pomôcť. 

 Ţiaci V.A pod vedením vyučujúcej slovenského jazyka Mgr. Tatiany 

Kellyovej 

Ţiaci etickej a náboţenskej výchovy 

Dňa 25.10.2010  sme sa zúčastnili na veľmi zaujímavej akcii 

v školskej kniţnici pod názvom „Poďme spolu do Afriky“. V minulom 

školskom roku sme sa zapojili do zbierky Tehlička pre Keňu cez 

nadáciu Savio. Mali sme moţnosť vidieť prezentáciu o Keni, ako tam 

ľudia ţijú a čo za tie peniaze sa tam postavilo. Medzi nás zavítala 

Mgr. Silvia Cubjaková, misionárka, ktorá dva roky pôsobila na 

misiách a starala sa o opustené deti v Peru. Mohli sme vidieť, ako 

ľudia tam ţijú  v chudobe a biede. Porovnávali sme si ţivot u nás 

a v ďalekej cudzine. Mohli sme len skonštatovať, ţe sa skutočne 

máme dobre, nič nám nechýba. Táto akcia v nás zanechala dojmy, 

na základe ktorých si viac budeme váţiť to čo máme a uvedomili 

sme si, ţe všetko čo máme nie je samozrejmosťou, ale darom od 

pána Boha. Misia je odvodená z latinského slova missio – poslanie. 

Kaţdý z nás vo svojom okolí môţe byť misionárom podľa svojich 

schopností a moţností. 

Ţiaci pod vedením katechétky Mgr. Márii Zajarošovej 



VII. A 

Tento vyučovací deň strávený v školskej kniţnici mal  veľký 

prínos vo vyučovaní geografie v siedmom ročníku pri preberaní učiva 

o Afrike. Ţiaci mali moţnosť prezentáciou priblíţiť si krajinu a 

priamym kontaktom s misionárkou, ktorá im veľmi pútavo 

rozprávala, porovnať si svoje vedomosti o ţivotných podmienkach  

v Afrike. Veľmi sa ich dotkol ťaţký a chudobný ţivot detí bez svojich 

rodičov v týchto krajinách. A ešte veľa otázok: Prečo?... dávali aj 

svojej triednej učiteľke na triednických hodinách. Ţiaci boli veľmi 

aktívni, svojimi otázkami, ktoré mali moţnosť klásť misionárke 

neraz prekvapili, téma ich veľmi zaujala. Všetky tieto získané 

vedomosti budú vyuţívať na hodinách geografie pri preberaní 

kontinentu Afrika. Celý tento vyučovací deň bol veľkým prínosom 

pre ţiakov ako i pre vyučujúce.  

Ţiaci VII.A pod vedením vyučujúcej geografie Mgr. Marty 

Michrinovej 

 

 

Týmto zaujímavým, tvorivým a náučným vyučovacím dňom 

v našej školskej kniţnici základnej škole sme chceli ukázať ţiakov, 

čo všetko môţe kniţnica poskytnúť. Kaţdý zo zúčastnených ţiakov 

mal pekné záţitky a určite si veľa poučného z podujatia odniesol. 

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 získavajú nové prínosné informácie.  Prajem školskej kniţnici veľa 

zanietených čitateľov, zaujímavých podujatí  i tvorivých nápadov. 

 

Mgr. Tatiana Spišáková – riaditeľka školy 


