
 

 

 

 

 

 

 

  28.10.2013 

 

 International School Library Day 

 

Názov: Brána do budúcnosti 

             (Doorways to Life) 

 

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: 15 žiakov, 2 pedagógovia, 25 pacientov 

 

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každý rok 

štvrtý októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej 

ulici v Stropkove dňa 28. októbra 2013 pod vedením pani učiteľky 

Mgr. Jany Smolkovej a Mgr. Ivety Bujdošovej pripravila zaujímavé 

podujatie v školskej knižnici. Témou celého podujatia bolo: Školské 

knižnice – Brána do života -  Školáci čítajú v nemocnici.  

V úvode podujatia si žiaci prezreli v školskej knižnici 

prostredníctvom powerpointovej prezentácie  význam tejto peknej 

akcie a zoznámili sa s jej programom. Zo školskej knižnice s pani 

učiteľkami, knihami a pozitívnou náladou presunuli do mestskej 

nemocnice, kde ich už v Dome ošetrovateľskej starostlivosti čakali 

pacienti. Ide o ľudí, ktorých zdravotný stav je stabilizovaný do takej 

miery, že nepotrebujú sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú 

lekárom.  Napriek tomu však ešte vyžadujú nepretržitú 

ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú nie je možné poskytnúť v ich 



prirodzenom domácom prostredí. A žiaci im toto prostredie svojou 

návštevou s dobrým srdiečkom v rámci podujatia chceli spríjemniť. 

Celé podujatie sa nieslo v duchu nádejí,  pomoci a modlitbičiek 

z kníh od Milana Rúfusa. Staršie žiačky úprimnou recitáciou uviedli 

prítomných do jesene života, kde je tiež nádej a láska. Mladší žiaci 

čítali tetám a ujom Modlitbičky a každému z nich odovzdali záložku 

v tvare lístia vo farbách jesene. Tým ktorý ležali nechali záložku na 

nočnom stolíku. Ďalšia skupinka mladších žiakov si pripravila 

hudobno – recitačné vystúpenie O lienke Meduške. Preoblečení 

v rozprávkových kostýmoch poukázali na ľudskú jedinečnosť 

a zmysluplnosť každého jedinca, kedy  tak ako Meduška chcela byť 

niekym iným za vidinou lepšieho bytia, tak aj ľudia v svojich životoch 

sa stretávajú s rôznymi prekážkami, ktoré dobrou vôľou zvládnu. 

A to bolo veľmi pekné posolstvo od detí pre pacientov, že všetko 

v našom živote má zmysel a všetko nás posúva vpred cez pomyselnú 

Bránu žitia. Prezentovali tak svoju fantáziu, tvorivosť o celkový 

záujem o knižky.  

Podujatie bolo doplnené čítaním kníh a hudobno-spevnými 

pasážami. Veľkou odmenou pre žiakov bol milý úsmev na tvári 

pacientov a vrúcne objatia.  

 

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivcami i triedami: 

 

Nám sa návšteva veľmi páčila, bola zaujímavá tým, že sme 

mohli vyčariť úsmev na tvári ležiacim pacientom. 

        Katarína Pšarová – III.B 

 

Úprimné bolo ich poďakovanie, pohladkanie a pozvánka na 

Vianočné vystúpenie. 

                                                                        Lukáš Ličko – III.B 

         Bolo to veľmi milé, pacientom vyhŕkla sem tam aj slzička 

šťastia a radosti. 

                                                                        Alica Olčáková – III.B 

        Veľmi ma milo prekvapila starostlivosť o pacientov, obdivujem 

prácu a vytrvalosť sestier. 

                                                                          Emma Cinová – III.B 

       Rád som zaspieval a svojim spevom potešil chorých pacientov, 

dokonca poniektorí sa aj pridali.   

                                                                        Richard Čekelský - III.B 

      Jedna pacientka sa celý čas za nás aj modlila. 

                                                                    Silvia Marcinčinová – III.B 

      Veľká vďaka pacientom za ich úsmev, potlesk a sladkú odmenu, 

už teraz pre nich pripavujeme vianočné pásmo. 

                                                                       Katarína Bajcurová – III.B 

 

Sme veľmi radi, že sme mohli čítaním potešiť starších ľudí. 

Títo dôchodcovia boli veľmi milí a srdeční a za to im veľmi pekne 

ďakujeme. Veríme, že sa im to páčilo.  

Alžbeta Bujdošová, Jana Oroszová  – VIII.A 

         

  Som veľmi rada, že žiaci mali z vystúpenia veľkú radosť. 

Neskrývali svoje prekvapenie a ani nadšenie. S veľkou láskou 

rozprávajú o ďalšom prekvapení pre chorých pacientov.   

                                                                         Mgr. Iveta Bujdošová 

 

 Touto cestou by som sa v mene klientov a personálu 

špecializovaného zariadenia chcela poďakovať deťom a 

pedagogickému zboru základnej školy na Konštantínovej ulici, za ich 

návštevu, vystúpenie a milé slovo, ktorým tak spríjemnili pobyt 

našim klientom. Dúfame, že sa s nami opäť radi stretnú a rozveselia 

našich klientov svojou prítomnosťou.  

Mgr. Lucia Feciškaninová - vedúci špecializovaného zariadenia 



Hodnotenie podujatia vedením školy 

 

Medzinárodný deň školských knižníc v našej školskej knižnici 

hodnotím veľmi pozitívne. Celé podujatie bolo lákavé, nápadité 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


