
 

 

 

 

 

 

  27.10.2014 

 

 International School Library Day 

 

Názov: Červená čiapočka v školskej 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: 182 žiakov a 14 pedagógov 

 

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každý rok štvrtý 

októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej ulici 

v Stropkove dňa 27. októbra 2014 pripravila zaujímavé podujatie 

v školskej knižnici. Témou celého podujatia bola:  Sila 

prostredníctvom spoločenstva – kolegiality, rozmanitosť, vízia. 

Našim cieľom bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, 

školskej knižnici a k čítaniu prostredníctvom poznávania nového. 

Rozprávka je prvok, ktorý nás vedie od kolísky po starobu. Už ako 

deťom nám ju čítavali a rozprávali naše mamky, my ich rozprávame 

svojim deťom a v starobe budeme so svojimi vnúčencami taktiež 

prežívať čaro každej rozprávky. Tak aj pri tomto sviatočnom dni 

v školskej knižnici sme sa rozhodli cez rozprávku priblížiť našim 

žiakom tému podujatia. Všetko nám prinieslo dievčatko Červená 

čiapočka, ktorá rozprávala svoj príbeh cez bábkové divadlo žiakmi 

štvrtého ročníka. Dobro zvíťazilo nad zlom, kolegiality Červenej 

čiapočky, starej mamy a horára porazila zlo. Tu istú kolegialitu 



predviedli žiaci siedmeho ročníka v dramatizovanom príbehu 

Červenej čiapočky, kam zakomponovali aj rozmanitosť príbehu. Už 

v tej dávnej dobe Červená čiapočka myslela na voľný čas starej 

mamy pri čítaní dobrej knihy. Stvárnené predstavenia sa divákom 

veľmi páčili a pokračovali v oslave pekného dňa školsej knižnice. 

Rozmanitosť sa nevytratila ani v úlohách pre jednotlivé ročníky, 

ktoré boli nachystané.  

Prvý ročník: Hádaj názov rozprávky  - úlohou bolo uhádnuť názov 

rozprávky po prečítaní krátkeho úryvku. To zvládli skvele! 

Druhý ročník: Či dobre poznáš rozprávky? - úlohou bolo z názvu 

rozprávky vybrať z našich bábok postavy, ktoré v tejto rozprávke 

vystupujú. Každá postavička bola obsadená v správnej rozprávke. 

Tretí ročník: Hádaj rozprávku - úlohou bolo uhádnuť názov rozprávky 

po prečítaní krátkeho úryvku.  

Štvrtý ročník:  Hádaj, kto som? – úlohou bolo uhádnuť, ktorá 

rozprávková postava sa im predsatvila. Odhalili každú postavu. 

Šiesty ročník: Poznáš pojmy z literatúry? – zopakovali si všetky 

pojmy z prebratého učiva. Všetko vedeli na výbornú. 

Uhádneš aj názov knihy a autora?  - išlo o uhádnutie  názvu knihy 

a jej spisovateľa.  Postupne boli ukazované knihy a žiaci mali 

povedať jej názov a spisovateľa. Vštky knihy mali názov aj autora. 

Následovala aktivita, kde zástupcovia jednotlivých tried si 

vyžrebovali lístoček, na ktorom bol napísaný názov rozprávky. 

V tichosti si vybrali ďalších žiakov zo svojej triedy, ostatným 

nesmeli nič prezradiť. Ich úlohou bolo pantomimicky túto rozprávku 

predviesť spolužiakom (to znamená bez slov, len pomocou gest, 

mimiky) a spolužiaci mali 3 minúty, aby uhádli jej názov. Veľmi dobre 

sa zhostili tejto úlohy všetci žiaci, boli kolegiálni, rozmanití 

a nápadití. Čo bolo prínosné, že všetkým spolužiakom sa podarilo 

uhádnuť názov rozprávky a tak nesklamali v poznávaní. 

Celým podujatím svojich spolužiakov sprevádzali žiaci ôsmeho 

ročníka a asistentkou im bola Červená čiapočka. 

Po ukončení podujatia sa spoločne určite všetci zhodli na tom, 

že kniha ja výsledkom tisícročného napredovania ľudí a ich  úsilia 

o uchovanie písomných záznamov, poznatkov a vedomostí, mýtov 

i legiend. A preto musíme ku knihám pristupovať s úctou, vážiť si 

ich a chrániť. Práve kniha v sebe nesie tajomstvo, ktoré stále 

vzbudzuje zvedavosť. Kniha je naším učiteľom, priateľom, keď sa 

cítime byť osamelí, je zdrojom informácií. Nesmieme dopustiť, aby 

ju nahradili iné zdroje informácií, lebo s knihou prichádza i hra, 

tajomstvo, tvorivosť a fantázia... 



Týmto zaujímavým, tvorivým a náučným vyučovacím a oslavou 

medzinárodného dňa školských knižníc v našej školskej knižnici  

sme chceli ukázať žiakov, čo všetko môže knižnica poskytnúť a že 

rozprávka je stále „in“. Každý zo zúčastnených určite získal pekné 

zážitky a určite si veľa poučného z podujatia odniesol. 

Pozorovateľom na našom školskom podujatí bol aj Jozef Benyak 

z Centra pedagogického výskumu SAV v Bratislave, ktorý naše 

podujatie a celkovú činnosť knižnice hodnotil na výbornú. A od 

vedenia školy sme dostali nové knihy do našej školskej knižnice – 

ďakujeme! 

 

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnice 

 

 

 

 

 

 

 

 



Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivcami i triedami: 

 

Bol som veľmi rád, že sme všetky pojmy z literatúry poznali. 

Mňa to zaujalo. 

    Jozef Venglovič  – VI.A 

 

Celé podujatie v školskej knižnici bolo zaujímavé hlavne tým, že sme 

mali možnosť pozrieť si rozprávku O červenej čiapočke, zahrať si 

s bábkami a vrátiť sa do tým čias rozprávok. 

 

   Marianna Kočišová – VI.A 

 

Ako štvrtáčka som mala možnosť zahrať si v rozprávke ako Červená 

čiapočka a videla tie zaujaté pohľady hlavne mladších spolužiakov. 

  Katarína Bajcurová – IV.B 

 

Ako hodina slovenského jazyka bola veľmi pútavá a zaujímavá. 

ĎAKUJEM! 

         Katarína Pšarová – IV.B 

 

Najviac ma zaujalo súťaženie a hádanie rozprávok. 

Liliana Zuberová – III.B 

 

Zaujímavé boli všetky tie úlohy, taká pekná hra. 

Gabriela Soóšová – III.B 

 

Teší ma, že naša škola sa zapojila do takého podujatia a najviac ma 

zaujala pantomíma. 

Adam Drotár – III.A 

 

Som rada, že sme uhádli všetky rozprávky. 

Miroslava Čaklošová – II.A 

 

Podujatie v školskej knižnici sa mi veľmi páčilo a zaujalo ma. 

Miriam Bučková – III.B 

 

Týmto podujatím som si pripomenula ako mi túto rozprávku čítala 

moja mama, keď som bola malá a ja som sa vlka stále bála. Ale 

nevedela som, že starká už vtedy čítala toľko kníh. 

Barbora Antošová – IV.A 

 



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 


