
 

 

 

 

 

 

  22.10.2012 

 

 International School Library Day 

 

Názov: 15-ročná kronika čítaná v knižnici 

 

Cieľ: Zábavnými formami práce s knihou podporiť  

u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici,  

k čítaniu a poznávaniu nového 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Tatiana Spišáková 

 

Školský knihovník: Mgr. Jana Smolková 

 

Počet účastníkov: 68 žiakov a 6 pedagógov 

 

Naša Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove dňa 22. 

októbra 2012 pripravila zaujímavé podujatie v školskej knižnici. 

Stretnutie žiakov a pedagógov sme motivovali myšlienkou hľadania  

Kľúča k minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Našim cieľom bolo 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici 

a k čítaniu prostredníctvom poznávania nového. 

     Presne pred pätnástimi rokmi začala naša škola písať svoju 

históriu. Z kroniky sa môžeme dozvedieť o všetkých radostiach 

a starostiach našej 15-ročnej jubilantky, o tom akí učitelia a žiaci 

pôsobili v tejto škole, o ich práci a úspechoch. Aby táto história 

nezostala zabudnutá,  rozhodli sme sa ju v tieto dni pripomenúť aj 

našim žiakom, a to čítaním zo školskej  kroniky, rozhovormi 

o minulosti a prítomnosti  školy a predstavy o  jej budúcnosti. 

Aby naše čítanie bolo pútavejšie, pozvali sme k nám bývalé 

kolegyne, ktoré pôsobili v našej škole a teraz sú na zaslúžilom 

odpočinku, aby sa stretli so svojimi kolegyňami a so žiakmi. Veľmi 



radi a s láskou sa zúčastnili pani učiteľky Mgr. Terézia Lipinská 

a Mgr. Emília Čubirková. Tento deň  bol pre nich sviatočný, lebo sa 

mohli vrátiť späť do školského prostredia, predstúpiť pred žiakov, 

čítať z kroniky a rozprávať o svojich skúsenostiach a zážitkoch. 

V úprimnom rozhovore prezradili oveľa viac z minulosti, aj to čo 

v kronike nie je zaznamenané.  

      Samotné čítanie a listovanie v kronikách (škola už píše svoj III. 

zväzok) bolo pre žiakov a učiteľov zážitkom, spojeným so 

spomienkami a predstavovaním si toho prežitého. Určite je 

najdôležitejšia prítomnosť, ale k životu patrí aj obzretie sa do 

minulosti, ako aj plánovanie budúcnosti.  A tú nám priblížila  pani 

riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková. Vyzdvihla okrem iného aj 

myšlienku a symbol  loga našej školy, ktorým je zelený motýľ. Ten 

nesie na svojich krídlach naše motto: „Krídla dávajú voľnosť, škola 

dáva rozlet“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veríme, že budúcnosť našej školy sa  bude aj naďalej niesť 

v tomto duchu. V závere podujatia prítomné panie učiteľky zaželali 

svojej bývalej škole veľa dobrých  žiakov, málo starosti a mnoho 

úspechov. 

Touto oslavou medzinárodného dňa školských knižníc sme 

chceli ukázať žiakom, čo všetko môže knižnica poskytnúť, priblížiť 

im život školy v minulosti, v prítomnosti a predstaviť plánovanú 

budúcnosť. Sme presvedčení, že každý zo zúčastnených získal novú 

skúsenosť pekné zážitky a  z podujatia si odniesol pekné zážitky. 

 

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnice 

 

 

 

Ďakujeme za milé pozvanie do školskej knižnice, podujatie bolo 

veľmi zaujímavé a aj  naďalej chceme podporovať aktivity tejto 

školskej knižnice. 

                           Mgr. Lipinská a Mgr. Čubirková 



 

Vedúca našej školskej knižnice Mgr. Jana Smolková v rámci 

Medzinárodného dňa školských knižníc pripravila pre našich žiakov 

školy zaujímavé dopoludnie, počas ktorého žiaci druhého stupňa 

postupne čítali zo školskej kroniky zaznamenané fakty z histórie.  

Stretnutie s učiteľkami pôsobiacimi na našej škole v minulosti 

bolo veľmi emotívne, milé a príjemné. Zastaviť čas, zaspomínať si 

na to príjemné i menej príjemné z pedagogickej praxe a podeliť sa s 

ostatnými. Aj ja som stála pri zrode našej školy, tiež som súčasťou  

jej histórie. 

      Mgr. Tatiana Kellyová 

 

 

Hodnotenie podujatia vedením školy 

 

Medzinárodný deň školských knižníc v našej školskej knižnici 

hodnotím veľmi pozitívne. Celé podujatie bolo precízne pripravené, 

nápadité a prínosné tak pre žiakov, ako aj pre pedagógov. Plne 

podporujem uskutočňovanie takýchto a im podobných podujatí 

v školskej knižnici, kde žiaci školy rozvíjajú svoju čitateľskú 

gramotnosť a získavajú nové prínosné informácie.  Prajem školskej 

knižnici veľa zanietených čitateľov, zaujímavých podujatí  

i tvorivých nápadov. 

 

                   Mgr. Tatiana Spišáková – riaditeľka školy 



 

 

 

 

 

 



 


