
 

 

 

 

 

 

  24.10.2011 

 

 International School Library Day 

 

Názov: Poďme čítať maličkým 

 

Cieľ: Zábavnými formami práce s knihou podporiť  

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

k čítaniu a poznávaniu nového 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Tatiana Spišáková 

 

Školský knihovník: Mgr. Jana Smolková 

 

Počet účastníkov: 437 ţiakov a 22 pedagógov 

 

Medzinárodný deň školských kniţníc sa uskutočňuje kaţdý rok 

štvrtý októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej 

ulici v Stropkove dňa 24. októbra 2011 pod vedením pani učiteľky 

Mgr. Jany Smolkovej pripravila zaujímavé podujatie v školskej 

kniţnici. Témou celého podujatia bola rozmanitosť, náročnosť, 

pruţnosť: Školské kniţnice pripravujú ţiakov na ţivot. Išlo o 

zorganizovanie najzaujímavejšieho vyučovacieho dňa – Poďme čítať 

maličkým. Zapojili sa ţiaci všetkých ročníkov a preţili veľmi 

zaujímavý deň so svojimi vyučujúcimi.  

V úvode podujatia si ţiaci prezreli záloţky, ktoré sami zhotovili, 

lebo naša škola zapojila svojich čitateľov školskej kniţnice do 3. 

ročníka projektu Slovenskej pedagogickej kniţnice v Bratislave 

„Záloţka do knihy spojuje školy“. Cieľom projektu je podpora čítania 

prostredníctvom výmeny zhotovených záloţiek do kníh. Našou 

partnerskou školou sa stala jediná slovenská Základná škola Mateja 

Belu v Šamoríne. V mesiaci október ţiaci zhotovovali záloţky, ktoré 



boli kreatívne, nápadité a veľmi vkusné. Následne sme tieto záloţky 

odoslali partnerskej škole a navzájom sme si ich vymenili. Záloţku 

z projektu získal kaţdý ţiak našej školy a veríme, ţe si ňou spríjemní 

kaţdodenné čítanie. 

 

 

 

 

 

         

   

 

 

           Ďalšou, hlavnou časťou 

oslavovaného dňa bolo čítanie zaujímavej knihy od autorky Gabriely 

Futovej - Dokonalá Klára. Jednotlivé triedy podľa vopred 

pripraveného rozpisu navštevovali školskú kniţnicu, kde sa stretli 

staršie ročníky s mladšími. Deviataci čítali prvákom, ôsmaci 

druhákom, siedmaci čítali piatakom, šiestaci tretiakom a štvrtákom 

čítali vyučujúce. Bol to príbeh malej prváčky Kláry a jej prvé 

skúsenosti so školou. Príbehy boli nápadité, vtipné, lákavé ale 

i dobrodruţné. Starší spoluţiaci sa svojej úlohy čitateľov zhostili 

veľmi zručne. Čítali plynule, nahlas, striedali sa pri čítaní, snaţili sa 

dej stupňovať a dramatizovať. Tí mladší počúvali so záujmom, 

reagovali smiechom na vtipné alebo im známe príhody zo ţivota 

v škole. Záver kaţdého čítania patril školskej psychologičke, ktorá 

sa zúčastnila celého podujatia a kládla o prečítanom výstiţné otázky 

pre mladších ale i starších poslucháčov. Reagovali pohotovo, 

správne a premyslene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po prečítaní príbehov sa jednotlivé triedy odobrali do jednej z tried, 

kde mali za úlohu na výkres ilustrovať časť prečítanej kniţky. Po 

prečítaní celej kniţky tak vznikla nádherná ilustrácia knihy Dokonalá 

Klára v prevedení našich čitateľov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takto ilustrovanú kniţku sme odovzdali človeku, ktorému 

bezpochyby patrí a určite urobí radosť – spisovateľke pre deti 

Gabriele Futovej, s ktorou sme boli celé doobedie elektronicky 

v kontakte cez skype. Našu činnosť virtuálne pozorovala, 

povzbudzovala a odpovedala na veľa zvedavých otázok. Priblíţila 

v detskom ponímaní priebeh tvorby kníh od autora k čitateľovi, 

porozprávala o novej pripravovanej knihe, o svojich školských 

časoch, ţivote a popriala našej školskej kniţnici veľa zanietených 

čitateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popoludnie patrilo ţiakom školského klubu detí, ktorí pracovali 

s druhou časťou knihy Dokonalá Klára. Táto časť obsahuje 

dramatizáciu príbehu o Voňavej Jelke na CD nosiči. Tak si ţiaci 

vypočuli rozprávku a v závere pomocou rozprávkových postavičiek 

z divadielka zdramatizovali vypočutú rozprávku. Patril im veľký 

potlesk od spoluţiakov. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týmto zaujímavým a tvorivým vyučovaním  v našej školskej 

kniţnici  sme chceli ukázať ţiakom, čo všetko môţe kniţnica 

poskytnúť, pripraviť ich na kaţdodenný ţivot. Kaţdý zo 

zúčastnených ţiakov mal pekné záţitky a určite si veľa poučného 

z podujatia odniesol. Veľkým potešením pre čitateľov školskej 

kniţnice bol peňaţný dar od pani riaditeľky na nákup nových kniţiek 

v hodnote 100€. 

  

 

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej kniţnice 

 

 

 



Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivcami i triedami: 

 

Nám sa čítanie veľmi páčilo, bolo zaujímavé tým, ţe sa nám 

predviedli svojim čitateľským umením najstarší ţiaci našej školy. 

Veríme, ţe aj my sa naučíme pekne čítať. 

        ţiaci I.B a Mgr. Iveta Bujdošová 

 

Páčilo sa mi čítanie o Dokonalej Kláre. Veľmi zaujímavé bolo 

ako sme si spoločne kreslili s ôsmakmi a tieţ ako nám 8.A veľmi 

pekne prečítala príbeh o Dokonalej Kláre. Prasiatko Ţuţu bolo super. 

                                                                         Martin Baluďanský – II.A 

 

Najviac sa nám páčilo stretnutie so spisovateľkou Gabrielou 

Futovou cez Skype, ţe sme ju mohli vidieť ako vyzerá v skutočnosti 

a mohli sme jej poloţiť pár otázok, na ktoré nám veľmi ochotne 

odpovedala. 

                                                                             Sofia Jakubová – III.A 

Naše predsavzatie 

Boli sme pozvaní na čitateľskú akciu. Šiestaci nám prečítali 

príbeh z knihy Dokonalá Klára.  

Po príchode sme sa usadili a započúvali do čítania. Príbeh sa 

odohrával v škole, kde pani učiteľka čítala rozprávku O voňavom 

kráľovstve. Dej bol zaujímavý, ba priam voňavý. Princezná Jelka 

zachránila princa Janka pred dračicou Zlaticou. Skončilo sa to 

priateľstvom oboch strán. Po prečítaní sme dostali úlohu nakresliť 

ilustráciu k textu. 

Šiestakom sme povďační za ich snahu oboznámiť nás 

s neznámou knihou. Budeme sa snaţiť zdokonaľovať sa v čítaní, aby 

sme aj my mohli čítať mladším. 

                                                  ţiaci III.B a Mgr. Anna Kelevedţievová 

 

Kniha o Dokonalej Kláre sa nám veľmi páčila, bola veselá, 

v príbehoch sa hovorilo aj o menách našich spoluţiakov 

a najzaujímavejšie bolo kreslenie a skladanie knihy. 

                           ţiaci IV.B 

 

Vedúca našej školskej kniţnice Mgr. Jana Smolková v rámci 

Medzinárodného dňa školských kniţníc pripravila pre našich ţiakov 

školy zaujímavé dopoludnie, počas ktorého ţiaci druhého stupňa 

postupne čítali pre ţiakov prvého stupňa knihu Gabriely Futovej 

Dokonalá Klára. Mali sme to šťastie, ţe sme sa s pani spisovateľkou 



spojili pomocou internetu cez Skype a mohli sme sa jej priamo pýtať 

o jej tvorbe, o spôsobe písania a o všetkom, čo nás zaujímalo. Potom 

sme spoločne nakreslili obrázok o knihe, ktorú sme čítali a spolu s 

mladšími spoluţiakmi sme ju vymaľovali. Boli to príjemné spoločné 

chvíle pri dobrej knihe. 

    ţiaci VI.A a Mgr. Tatiana Kellyová 

 

         Pondelok bol deň, v ktorý sme my deviataci čítali našim 

mladším kamarátom, prvákom. Kniha Dokonalá Klára ich zaujala, 

preto pozorne počúvali. Striedali sme sa v čítaní, a tak sme prečítali 

niekoľko príbehov, zatiaľ čo prváci pozorne počúvali. Zistili sme, ţe 

aj Klára bola prváčka. Klára a jej spoluţiaci dostávali včeličky 

a prasiatka, ale naši prváci dostávajú známky. 

                                                       ţiaci IX.A a Mgr. Ľubica Kačmárová  

 

V tento deň škola oslávila deň kniţníc a to veľmi zaujímavým 

a inovatívnym spôsobom. Ţiaci všetkých ročníkov sa zúčastnili 

spoločného čítania knihy. Najkrajšie na tom všetkom bolo, ţe tí 

starší ţiaci čítali rozprávku tým mladším. 

       PaeDr. ZuZana Sochová 

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 


