
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  26.10.2015 

 

 International School Library Day 

 

Názov: Túžby a sny Ľudovíta Štúra 

 

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: 137 žiakov a 7 pedagógov 

 

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každý rok štvrtý 

októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej ulici 

v Stropkove dňa 26. októbra 2015 pripravila zaujímavé podujatie 

v školskej knižnici. Témou celého podujatia bola:  Žiaci v školskej 

knižnici – v centre vzdelávania (Students at the centre of Learning).  

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

školskej knižnici a k čítaniu prostredníctvom poznávania nového. 

Keďže naša školská knižnica je umiestnená na štvrtom poschodí 

v škole (najvyššom) a chodbu zdieľa aj s ostatnými triedami, preto 

počas prestávok je často otvorená aby sa žiaci mohli aj mimi 

vypožičiavacích hodín prísť nadýchať tej múdrosti z kníh, oddýchnuť 

si v pohodlnom sedení a načerpať tak ďalšiu energiu do učenia. 

Knižnica sa pre našich žiakov nestala len miestnosť na uskladnenie 

kníh, ale predovšetkým miestom pre vzdelávanie, získavanie 

informácií i praktických prevedení. A možno aj z tohto nášho 

subjektívneho hľadiska udržiavaného praxou sme pri vyhlásení témy 



 

 

 

tohtoročného podujatia, ani na chvíľu neváhali a rozhodli sme sa ju 

venovať 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Tak ako Štúr chodil 

do prírody pre načerpanie inšpirácií pre svoju tvorbu ako i pre nové 

myšlienky a ideály, tak naši žiaci chodia počas vyučovania i mimo 

neho do našej školskej knižnice aby získali nepoznané, čerpali silu 

a energiu do ďalšieho vzdelávania.  

Ľudovíta Štúra v rámci jeho všestranných zásluh o rozvoj národa 

vnímame ako popredného jazykovedca a kodigikátora. Je známy 

aktivitami – vydávanie novín, vyučovania a pôsobenia na katedre, 

literárna tvorba, politická činnosť na uhorskom sneme a organizátor 

prvej Slovenskej národnej rady. Treba povedať, že do tohto všetkého 

sa Štúr pustil ako mladý človek, mal iba necelých 28 rokov. Jeho 

tvár s charakteristickou bradou, i jeho meno si pripomíname pri 

každej možnej príležitosti – pomenovania ulíc a námestí, štátne 

vyznamenania či názvy významých inštitúcií. Vari najhmatateľnejším 

výsledkom činnosti Ľudovíta Štúra je jazyk, ktorým sa dennodenne 

rozprávame. Vo svojej dobe však nová kodifikovaná slovenčina bola 

prelomovým a reformným dielom, ktoré ešte iba bojovalo o svoje 

miesto v živote prebúdzajúceho sa národa. V zjednodušenej forme 

možno povedať, že Ľudovít Štúr sa stal takmer štátnym symbolom. 

Dnes by sme Ľudovíta Štúra považovali za mladého aktivistu, 

ktorému záleží na svojej krajine a svojom národe.  

Aj v tejto podobe zúročili svoje získané vedomosti z hodín literatúry, 

kníh a encyklopédií naši žiaci deviateho ročníka a vypracovali 

v skupinách projekty o živote Ľudovíta Štúra a dali im podobu 

veľkých posterov. Upevnili ich do školskej knižnice, kde najlepšie, 

najvýstižnejšie, najvypracovanejšie boli ohodnotené a ďalej slúžia 

ako didaktická pomôcka pre mladších spolužiakov. Hneď medzi 

prvými, ktorí mohli nové informácie zo spomínaných posterov získať 

boli piataci a šiestaci. Pre nich bolo pripravené pásmo o túžbach 

a snoch Ľudovíta Štúra v podaní vyučujúcich. Úvodom zaznela 

majestátna skladba Slovenčina moja, autorom textu je Viliam 

Pauliny-Tóth a následne vystúpili s pripraveným pásmom vyučujúce, 

kde primeranou formou veku žiakov priblížili Túžby a sny Ľudovíta 

Štúra od mladých liet v Bratislave, cez Sen o katedre, Sen 

o novinách, Sen o slovenčine, Sen o slovanstve až po Koniec 

nádejám.  

Pri skúmaní Štúrovho života neunikne, že bol  sériou krátkodobých 

víťazstiev a následných prehier. Každá z jeho ambícií bola naplnená 

iba na krátky čas: práca pedagóga, novinára i politika. Bez istoty 

spoločenského zabezpečenia, bez stáleho zamestnania a riadneho 



 

 

 

platu, čeliac častým sporom s priateľmi a nepochopeniu starších 

autorít, sa tvrdošijne uberal cestou premenlivých životných 

podmienok. V tomto duchu bolo ukončené rozprávanie učiteliek 

o Túžbach a snách Ľudovíta Štúra.  

Aby získané vedomosti boli uchované čo najdlhšie, následne mali 

žiaci pripravený kvíz v podobe otázok o Ľudovítovi Štúrovi. Každá 

trieda sa rozdelila na desať skupín, ktoré mali otázky na 

vypracovanie. To aké vedomosti sa im uchovali a aké získali 

z posterov môžme pozrieť v analýze: 

(Správne odpovede: 1/ A; 2/ B; 3/ D; 4/ C; 5/ B; 6/ D; 7/A; 8/ C; 9/ D; 10/B; 11/A; 12/ B; 13/ D) 

Celková úspešnosť testu bola 97%.  

 

 

Rok Ľudovíta Štúra 5.ročník 6.ročník Úspešnosť 

1. V tomto roku si pripomíname 200. 

výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Kedy sa 

narodil? 

A/ 28. 10. 1815            B/ 28. 3. 1815              

C/ 28. 6. 1815              D/ 28. 8. 1815 

A/20 

B/0         

C/0 

D/0 

A/20 

B/0          

C/0  

D/0  

100% 

2. Ľudovít Štúr sa narodil v:  

A/ Bratislave         B/ Uhrovci          

C/ Trnave              D/ Topoľčanoch 

A/0 

B/20          

C/0 

D/0 

A/0 

B/20        

C/0 

D/0  

100% 

3. Aké bolo druhé krstné meno Ľ. Štúra? 

A/ Miloslav           B/ Svetozor         

C/ Vladislav          D/ Velislav 

A/0 

B/0          

C/3 

D/17  

A/0 

B/0          

C/ 5 

D/ 15 

80% 

4. Označ správne tvrdenie: 

A/ Ľ. Štúr – kodifikátor spisovného 

slovenského jazyka založeného na 

západoslovenských nárečiach 

B/  Ľ. Štúr – kodifikátor spisovného 

slovenského jazyka založeného na 

východoslovenských nárečiach 

C/ Ľ. Štúr – kodifikátor spisovného 

slovenského jazyka založeného na 

stredoslovenských nárečiach 

D/  Ľ. Štúr nebol kodifikátorom slovenského 

spisovného jazyka 

A/0 

B/0          

C/20  

D/0 

A/0 

B/0          

C/20  

D/0 

100% 

5. Samovzdelávací spolok, ktorý založili 

študenti na bratislavskom lýceu, ktorého 

členom bol  aj Ľ. Štúr sa nazýval: 

A/ Spoločnosť študentská 

B/ Spoločnosť československá 

C/ Spoločnosť slovanská 

D/ Spoločnosť bratislavská 

A/0 

B/16          

C/0  

D/4  

A/0 

B/19         

C/1  

D/0  

87,5% 



 

 

 

6. 24. apríla 1836 usporiadali študenti 

bratislavského lýcea vychádzku na: 

A/ Kriváň            B/ Choč             

C/ Ďumbier         D/ Devín 

A/0 

B/0          

C/0  

D/20  

A/0 

B/0          

C/0  

D/20  

100% 

7. Po odvolaní Ľ. Štúra z funkcie zástupcu 

profesora odišli študenti z lýcea na protest 

študovať do: 

A/ Levoče                B/ Banskej Bystrice         

C/ Kežmarku           D/ Trnavy 

A/18 

B/0          

C/2 

D/0 

A/20 

B/0          

C/0  

D/0  

95% 

8. Slovenské národné noviny, o vydávanie 

ktorých sa zaslúžil Ľ. Štúr, mali literárnu 

prílohu s názvom: 

A/ Orol slovenský            B/ Sokol tatranský      

C/ Orol tatranský             D/ Sokol slovenský 

A/0 

B/0          

C/20 

D/0  

A/0 

B/0          

C/20  

D/0  

100% 

9.  V ktorom roku bola uzákonená spisovná 

slovenčina? 

A/ 1842             B/ 1841            

C/ 1845             D/ 1843 

A/0 

B/0          

C/0  

D/20  

A/0 

B/0          

C/0  

D/20 

100% 

10. Ľ. Štúr bol poslancom v uhorskom 

sneme za mesto: 

A/ Modra               B/ Zvolen            

C/ Trenčín             D/ Bratislava 

A/0 

B/20         

C/0  

D/0  

A/0 

B/20          

C/0  

D/0  

100% 

11. Koľko rokov mal Ľ. Štúr, keď zomrel? 

A/ 40             B/ 41              C/ 42            D/ 43 

A/20 

B/0          

C/0  

D/0  

A/20 

B/0          

C/0  

D/0  

100% 

12. Ktoré dielo napísal Ľ. Štúr? 

A/ Gramaticca slavica 

B/ Nauka reči slovenskej 

C/ Slovenský pravopis 

D/ Slovník spisovných slov 

A/0 

B/20        

C/0  

D/0  

A/0 

B/20          

C/0  

D/0  

100% 

13. Slovenský spisovateľ Ľudo Zúbek 

v jednom svojom diele opísal vzťah Ľ.Štúra 

k Adele Ostrolúckej. Toto dielo má názov: 

A/ Zima Adely Ostrolúckej 

B/ Jeseň Adely Ostrolúckej 

C/ Leto Adely Ostrolúckej 

D/ Jar Adely Ostrolúckej 

A/0 

B/0          

C/0  

D/20 

A/0 

B/0          

C/0  

D/20  

100% 

 

V závere tohto vzdelávania bola vypočutá hymna Slovenskej 

republiky, keďže žiaci dobre postrehli fakt, že na protest zakázania 

vyučovať Ľudovítovi Štúrovi na evanjelickom lýceu v Bratislave 

odišli jeho študenti ďalej študovať do Levoče a cestou domov na 

voze, kde sa viezol aj Janko Matuška vznikli slová hymny Slovenskej  

republiky na melódie piesne Kopala studienku ktorú započul cestou. 

Žiaci odchádzali zo školskej knižnice v spokojnosti tomu, že sa 

niečo nové naučili, ako si aj upevnili svoje vedomosti.  



 

 

 

 Ďalšie vzdelávanie k Medzinárodnému dňu školských knižníc 

venované Ľudovítovi Štúrovi čakalo na žiakov štvrtého ročníka. 

Keďže ich prvotné znalosti o tomto národovcovi nadobudli v treťom 

ročníku na hodinách vlastivedy a ďalej ich budú prehlbovať aj vo 

štvrtom ročníku, chceli sme im nové vedomosti ponúknuť v čo 

najľahšej forme a tak sme zvolili hudobnú variáciu piesne Ludevít 

Štúr od skupiny Slniečko. Pieseň bola spracovaná formou 

prezentácie ktorá im bola premietaná v školskej knižnici a zároveň 

si pieseň spievali. Veľmi sa im pieseň páčila, spievali ju trikrát 

a následne si čítali z posterov umiestnených deviatakmi v školskej 

knižnici.  

 V školskej knižnici nechýbala ani podobizeň nášho národovca 

Ľudovíta Štúra vo forme obrazu a busty, a tiež boli vystavené jeho 

štyri diela ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici: Slovanská 

ľudová slovesnosť – zväzok III., Básne, Slovania, bratia!, Cestou 

života tŕnistou.  Veľmi prekvapivo si žiaci s rešpektom diela listovali, 

čítali si z nich a navrhli, aby mali v školskej knižnici aj čestné 

miesto. Školská knihovníčka im to prisľúbila, že tak urobí a žiaci boli 

veľmi potešení. 

Týmto zaujímavým, oslavným a náučným vyučovacím dňom 

26. októbrom 2015 v našej školskej knižnici bol pre našich žiakov 

prínosom po stránke edukačnej ale aj po stránke zážitkovej. A na 

záver si dovolíme citovať Ľudovíta Štúra:   

 

„ My chytili sme sa do služby ducha,  

a preto musíme prejsť cestu života tŕnistú.“ 

     

výrok Ľudovíta Štúra z roku 1853 

 

 

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnice 

 



 

 

 

Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivcami i triedami: 

 

Bola som veľmi spokojná so získaním nových vedomostí v našej 

školskej knižnici o Ľudovítovi Štúrovi. 

Katarína Pšarová – V.B 

 

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

sa aj veľa naučili a aj počuli.  

Karolína Štofirová – V.A 

 

Ako hodina slovenského jazyka bola veľmi pútavá a zaujímavá. 

ĎAKUJEM! 

      Alex Patlevič – V.B 

 

Najviac ma zaujal kvíz. 

Bibiana Zuberová – V.A 

 

Zábavnou formou sme získali vedomosti o Ľudovítovi Štúrovi pri 

počúvaní piesne. 

Gabriela Soóšová – IV.B 

 

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

zaujala pieseň. 

Adam Drotár – IV.A 

 

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

Miriam Bučková – IV.B 

 

Na začiatku som mal obavy či si to všetko zapamätám, ale veľmi 

pekne nám to pani učiteľky vysvetľovali a ja som mnoho pochopil. 

      Noro Antoš – VI.A 

 

Stále sa teším ak môžem do školskej knižnice chodiť, nielen na 

podujatia ale aj cez prestávky a len tak si tam posedieť. 

      Anna Bučková – VI.B 

 

Zaujala ma nebojácnosť a vytrvalosť Ľudovíta Štúra ako bojoval za 

slovenčinu, veď ak by nie jeho tak teraz sme tu mohli hovoriť po 

maďarsky, už mi ani nevadia tie mäkké a tvrdé i.  

Ďakujem Ľudovít Štúr!  

      Katarína Bajcurová – V.B 



 

 

 

 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 



 

 

 

 

 

 

 

Ukážka prezentácie 


