
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  24.10.2016 

 

 International School Library Day 

 

Názov: Narodeninová oslava s pánom Feldekom 

 

Cieľ: Zábavnými formami práce s knihou podporiť  

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

k čítaniu a poznávaniu nového 

 

Riaditeľ školy: Ing. Renáta Obšajsníková 

 

Vedúca školskej knižnice: Mgr. Jana Smolková 

 

Počet účastníkov: 206 žiakov a 9 pedagógov 

 

 Medzinárodný deň školských knižníc sa pripomína každý rok štvrtý 

októbrový pondelok. Naša Základná škola na Konštantínovej ulici v Stropkove 

dňa 24. októbra 2016 pripravila zaujímavé podujatie v školskej knižnici. Téma 

celého podujatia bola:  Vzájomné učenie sa žiakov v dvojiciach alebo v malých 

skupinách (Within the school – peer to peer collaborative learning). Deň je 

oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou 

myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu        

a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Aj našim 

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

a k čítaniu prostredníctvom poznávania nového i vzájomným učením sa žiakov 

v menších skupinách. 

 Našou snahou bolo viesť žiakov k tomu aby sa aj ony snažili nájsť            

v knihách priateľa, ktorého vymenia za smartfón alebo mobil. Že je to priateľ, 

ktorý ich nezradí. Ak už nie inak, tak len tým, že knihe sa nevybijú baterky a jej 

signál bude fungovať aj tam, kde ich iný signál zradil. V prípade, že majú pocit, 

že knihy sú pre nich drahé, aby vedeli, že môžu zájsť do knižnice. Tam určite 

nájdu, čo budú hľadať! Čítaním sa učia nie len o nových faktoch, prijímajú 

informácie, no učia sa aj gramatiku a štylistiku.  



 

 

 

Túto oslavu sme si pripravili s knihou Modrá kniha rozprávok, ktorej autorom je 

Ľubomír Feldek. Prečo práve s touto knihou a s týmto spisovateľom? Pretože 

jej autor sa v pondelok 9. októbra 2016 dožil krásneho jubilea 80 rokov. O jeho 

živote a diele si žiaci mali možnosť pozrieť prezentáciu. Celá oslava prebiehala 

od 2. až po 7. vyučovaciu hodinu. Najprv oslavovali pri aktivitách I.B s V.B 

a zároveň aj II.B s IX.B. Na ďalšej hodine pokračovala oslava II.A s V.B, ďalej 

IV.A a IX.A. Na piatej hodine oslava bola aj na informatickej výchove v III.A 

a v školskom klube detí na šiestej a siedmej hodine vo IV. oddelení. Obsahom 

všetkých aktivít bol autor Ľubomír Feldek a jeho Modrá kniha rozprávok. Starší 

žiaci túto knihu čítali a vedeli aj prečo sa táto kniha volá Modrá kniha 

rozprávok. Tak mohli túto informáciu odovzdať mladším spolužiakom z prvého 

stupňa. Chlapcovi sa prisnil sen. Zreferoval ho mame, ale keďže sa pred tým 

pozrel do okna, poplietol ho. Mama ho povedala otcovi, ale tiež ho ešte viac 

domotala. Otec spisovateľ ho použil vo svojej knihe. Na hodine vyvolala pani 

učiteľka chlapca, aby povedal tento sen. Nevedomky ho povedal tak, ako sa 

mu v skutočnosti prisnil. Pani učiteľka povedala poznámku: „syn autora 

Zelenej knihy rozprávok a nevie sa naučiť otcovo dielo.“ Aby si ľudia nemysleli, 

že Ľubomír Feldek je autorom Zelenej knihy rozprávok a že má takého syna, 

tak sa rozhodol, že jeho kniha sa bude volať modrá.  Sú v nej Zvieracie báje, 

Rozprávky na niti, Rozprávky o nás, Rôzne rozprávky a Zlatúšik. Ide o moderné 

autorské rozprávky sústredené na rodinné motívy. A práve z tých Rôznych 

rozprávok si starší pre mladších žiakov pripravili Najkrajšiu rozprávku na svete.   

Aktivita 1 

Starší žiaci prečítali mladším spolužiakom Najkrajšiu rozprávku na svete. 

Snažili sa čítať pútavo, pomaly a zrozumiteľne. Všetci pozorne počúvali            

a vedeli tak odpovedať na otázky, ktoré sa ich pani učiteľka po prečítaní 

pýtala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Aktivita 2 

Starší žiaci chceli mladších pomýliť a tak si pre nich pripravili kartičky 

s pomocnými odpoveďami. Pri každej otázke mali pripravené štyri odpovede, 

z ktorých len jedna bola správna. Ale keďže mladší žiaci počúvali pozorne, 

nestalo sa, aby odpovedali nesprávne. A za to si zaslúžili veľkú pochvalu 

a sladkú odmenu.    

Bolo to čítanie s porozumením a odpovede na tieto otázky: 

- čo patrilo k domu? (záhrada a plot) 

- aký bol ten plot? (zázračný alebo aspoň zaujímavý) 

- na plote bola tabuľa s akým nápisom? (tajný vchod) 

- do akého tvaru bol postavený plot? (do kruhu) 

- čo bolo na plote napísané? (z druhej strany bol pribitý plagát s najkrajšou 

rozprávkou na svete) 

- čím boli natreté hroty klincov ktoré držali plagát? (penicilínovou masťou) 

- čím bola zakrytá diera v plote? (zaplátaná červeným zamatom) 

- čo bolo počuť a vidieť cez malý otvorček? (hudbu a svetlo) 

- bola tam aj knihovníčka? (áno) 

- dali sa z nej vypožičať aj knihy?(nie lebo knihy boli natesno) 

- aké kvety vychádzali cez malé otvory v plote? (umelé kvety na drôtoch) 

-  čo robili kvety keď im do váz naliali víno? (tancovali) 

- platilo sa za vstup vstupné? (nevstupné dobrovoľné) 

- do čoho sa nevstupné dobrovoľné vhadzovalo? (do pokladničky) 

- čo tam ľudia hádzali? (lístočky) 

- čo tieto lístočky spôsobili? (že ich bolo toľko že pod nimi zmizol dom 

i záhrada, vyvalil sa i plot a tak si každý mohol prečítať najkrajšiu rozprávku na 

svete) 

Aktivita 3 

Oslava pokračovala a na papiere si v skupinkách starší a mladší žiaci nakreslili 

o čom sa dočítali v Najkrajšej rozprávke na svete, vytvorili tak ilustrácie 

rozprávky. Na opačnú stranu kresby sa žiaci podpísali a napísali aj krátke 

venovanie autorovi knižky k jeho životnému jubileu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 4 

Tretiaci na hodine Informatickej výchove si prezreli prezentáciu o živote a diele 

spisovateľa Ľubomíra Feldeka. Spoločne tak v programe kreslenie vytvorili na 

interaktívnej tabuli blahoželanie, ktoré si uložili i vytlačili. Spolu s pani 

učiteľkou z vytlačeného blahoželania, farebného papiera, lepidla a modrej 

stužky vyrobili narodeninové blahoželanie pre jubilanta.  

Aktivita 5 

Starší žiaci spolu s pani učiteľkami z vytvorených ilustrácií vyskladali 

zaujímavý pozdrav pre oslávenca v podobe knihy ilustrácií formátu A3 

a spoločne s blahoželaním od tretiakov ho uložili do balíka pre pána Feldeka. 

Aktivita 6 

Žiaci v školskom klube detí vyrobili pre pána Feldeka papierovú narodeninovú 

tortu ozdobenú titulnou fotografiou Modrej knihy rozprávok, modrou stužkou 

a číslom, ktoré vyjadrovalo vek jubilanta. Papierovú tortu priložili do balíka pre 

oslávenca a odoslali do Bratislavy na jeho adresu. Nezabudli priložiť aj 

spiatočnú adresu, ak by ich chcel pán Feldek kontaktovať. Aj pri tejto aktivite 

dostali žiaci sladkú odmenu a balóniky, s ktorými sa pri tanci zahrali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Smolková – vedúca školskej knižnice 



 

 

 

Celé podujatie bolo zhodnotené jednotlivcami: 

 

Pekný zážitok s menšími žiakmi. Druháci boli milí a dobre sa s nimi pracovalo. 

Pekne kreslili aj keď s našou pomocou. A na všetky otázky vedeli odpovedať. 

Adriana Škurlová – IX.B 

 

Detičky boli veľmi poslušné a pozorne počúvali rozprávku. Takže sa mi to 

veľmi páčilo.  

Kristiána Micheľová – V.A 

 

Bol to veľmi pekný zážitok a dobrá skúsenosť. Pekne strávená hodina 

s menšími žiakmi, ktorí boli milí a dobre sa s nimi spolupracovalo. 

      Lívia Ducárová – IX.B 

 

Veľmi sa mi to páčilo. Ilustrovali sme Najkrajšiu rozprávku na svete. Čítali sme 

ostatným a bolo to ako keby som čítala niekomu významnému. Už teraz sa 

teším na druhý rok. 

Gabriela Soóšová – V.B 

 

Mne sa podujatie páčilo a dúfam, že sa páčilo aj naším malým spolužiakom. 

Vlado Rapáč – IX.B 

 

Bolo to pekné ako sme čítali prváčikom rozprávku. Určite to pre nich bola 

dobrá atrakcia. Páčilo sa mi ako sme kreslili. Prváčikovia boli aj veľmi 

poslušní. 

Adam Drotár –V.A 

 

Na podujatí sa mi páčilo. Čítali sme rozprávku a potom sme ju ilustrovali. Bolo 

to dobré. Teším sa na budúci rok. 

Miriam Bučková – V.B 

 

Bolo to dobré, dobrá atmosféra, dobrí žiaci, druháci pekne kreslili a odpovedali 

na otázky milo a veselo. 

      Sára Polivková – IX.B 

 

Bol to veľmi pekný zážitok. Deti boli milé a pekne prežívali. Máme dobré 

skúsenosti. 

      Kristína Jakubová– IX.B 

Poduajtie sa mi páčilo. Bolo to milé a zábavné. Zoznámili sme sa s mladšími 

žiakmi a spolupracovali sme s nimi.  

      Viktor Mačuga – IX.B 

 

 



 

 

 

Bolo to super, deti boli milé a počúvali. Veľmi pekne kreslili. 

Dávid Dovičák – IX.B 

 

Bolo to zaujímavé, mohli sme sa zahrať na učiteľov a takýchto podujatí by 

mohlo byť viac. 

Karin Ličková – IX.A 

 

Poduajatie sa mi veľmi páčilo. Takýchto podujatí by sme mohli mať s mladšími 

žiakmi viac. 

Zuzana Vaššová – IX.A 

 

Bolo to pekné a milé podujatie. Užili sme si ho. Som si istá, že aj deťom sa 

páčilo. Privítala by som viac takýchto podujatí.  

Patrícia Surmajová – IX.A 

 

Bolo to výborné, zaujímavé podujatie. Snáď bude takýchto podujatí viac. 

Tamara Macinská – IX.A 

 

Hodnotenie podujatia vedením školy 

 

Veľmi pozitívne hodnotíme každé podujatie, ktoré podporuje u žiakov 

čítanie a rozvoj čitateľskej gramotnosti. O to viac si ceníme snahu vedúcej 

školskej knižnice a zúčastnených pedagógov zapojiť do týchto aktivít čo 

najviac žiakov. V nich mali žiaci rôznych vekových kategórií možnosť spojiť 

príjemné s užitočným. Získali mnoho ďalších informácií, nabili sa pozitívnou 

energiou a ukázali, že šikovnosť a tímová práca im nie sú cudzie. Sme 

presvedčení, že aj toto podujatie „naladilo“ žiakov na tú správnu čitateľskú 

vlnu a aj keď doposiaľ knihu brali len ako dekoráciu v polici, tak v budúcnosti 

bude pre nich zdrojom múdrostí a informácií. 

Našim želaním je, aby sa žiaci nerozprávali len o tom, aký film videli, ale 

aj o tom, akú knihu čítali.  

Samozrejme aj vedenie našej školy sa pripája k srdečnému blahoželaniu 

ku krásnemu životnému jubileu pánovi Feldekovi. 

Kiežby podobných podujatí bolo viac. 

 

Za vedenie školy Ing. Renáta Obšajsníková – riaditeľka školy 

 

 

 

 


