
Podujatia  realizované v školskej knižnici v školskom roku 2014/2015 

27. 10. 2014 – SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE   

Téma: Školské knižnice: Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegialita, rozmanitosť, vízia                                                

(Strength throught community – collegiality, diversity, vision).  

Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 

Krajina Rozprávkovo , Dramatizácia známych rozprávok v pásme : V jednote je sila – žiaci  3.a 

4. ročníka  

Beseda s rodičmi a starými rodičmi o čítaní a knihách  „Daj dieťaťu do rúk knihu, dáš mu 

vzdelanie. Čítaj spolu s ním a dáš mu celý svet!“  

30. 10. 2014 – ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY : Česko-slovenský projekt,   vzájomná 

výmena knižných záložiek vyrobených našimi žiakmi so žiakmi z partnerskej školy  ZŠ 

Malokarpatské námestie 1 Bratislava  

16. 11. 2014 – VÝSTAVA ZÁLOŽIEK : výstava a odovzdanie záložiek, ktoré našim žiakom 

poslali ich kamaráti zo ZŠ Malokarpatské námestie 1 Bratislava  

Rozvojový projekt - ČÍTANIE ROZJASNÍ NÁŠ ŽIVOT - "Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo 

sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2014", Realizácia projektu 

prebiehala v období september - december 2014. Realizátormi projektu boli zástupkyňa RŠ 

pre II. stupeň Mgr. Anna Krajčíková, p. učiteľky Mgr. Alexandra Mrižová a Mgr. Miriam 

Sedláčeková  

Hlavným cieľom tohto projektu bolo prostredníctvom rozvoja čitateľskej a informačnej 

gramotnosti prispievať k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia a podporovať záujmy 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie a nadobúdanie nových 

vedomostí. 

18. 11. 2014 – 30.1. 2015 – Projekt ZÁPISNÍK CESTOVATEĽA  v spolupráci s CK  Bubo  Bubčov 

bedeker o SAE – vytvorili žiaci 5.A  

9. 12. 2014 – NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI:  výstava knižných noviniek  v materinskom 

i anglickom jazyku  

12. 12. 2014  – TVORIVÁ DIELŇA: Advent prichádza - výroba vianočných dekorácií 

15. – 18. 12. 2014 – ŠALIANSKY MAŤKO:  školské kolo súťaže v umeleckom prednese  

slovenskej povesti  

14. 2. 2015 – VALENTÍNSKE POZDRAVY –  tvorba valentínskych pozdravov   



25. 2. a 11. 3. 2015 – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:   školské kolo súťaže v umeleckom prednese 

poézie a prózy I. – III.  kategória 

 

16. 3. 2015 – MARCOVÉ ROZPRÁVKOVÉ ČÍTANIE:  slovenskí a svetoví zberatelia rozprávok – 

výber z ich tvorby              

24. 3. 2015 – BESEDA SO SPISOVATEĽMI  Zuzanou Kuglerovou a Ondrejom Kalamárom   – 

stretnutie autorov so žiakmi 5. a  8. ročníka  v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch  

21. 4. 2015 – DEŇ ZEME V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI - tvorba plagátov, pútačov ku Dňu Zeme, práca 

s encyklopédiami a odbornou literatúrou orientovanou na oblasť ekológie, vedomostný kvíz 

pre žiakov I. aj II. stupňa. Environmentálna výchova – naše ekopredsavzatia 

29. 4. 2015 – Beseda o prečítanej čítanej knihe – Antológia poviedok pre deti  - OVEČKY  

ČEREŠŇOVOM  SADE – 5. ročník 

 20. 5. 2015 - BESEDA SO SPISOVATEĽKOU  Roňou  Revajovou   - stretnutie autorky  so žiakmi 

4. a  5. ročníka  v Tribečskej knižnici v Topoľčanoch  

18. 6. 2015 – „ČÍTAJME SI ... 2015“ -  najpočetnejší detský čitateľský maratón,  pozvaný hosť : 

Mgr. Soňa Šilhárová, svedkovia maratónu:  Mgr. Soňa Kováčová,  Mgr. Dušan Jedinák                                                          

24. 6. 2015 – KRÁĽ ČÍTANIA 2015 : slávnostné ocenenie a  korunovácia najvytrvalejšieho  

čitateľa školskej knižnice v školskom roku 2014/2015 

Školská knižnica v školskom roku 2014/2015 spolupracovala s: Tribečskou knižnicou 

v Topoľčanoch – besedy so spisovateľmi Mgr. Rozáliou Cenigovou, ústrednou metodičkou 

pre školské knižnice –  Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy, Medzinárodný 

deň školských  knižníc, 9. medzinárodná konferencia ŠKOLSKÉ KNIŽNICE AKO INFORMAČNÉ 

A KULTÚRNE CENTRÁ ŠKÔL, organizovaná pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera – 7. 5. 2015 v prednáškovej sále Univerzitnej 

knižnice v Bratislave  


