
Ponuka podujatí  školskej knižnici pre 1. stupeň ZŠ 
 
Kto v knižnici, kto tam býva?                 prvá návšteva prváčikov v knižnici /1.roč./ 
Posedenie pri knihe                          čítanie starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 
Nie je škola ako škola                       škola v minulosti 
Deň  venovaný knihám                        čitateľský maratón 
Pasovanie prvákov za čitateľov             prijímanie prváčikov za členov našej školskej knižnice 
Skôr než knihu otvorím                       ako vzniká kniha a jej cesta k čitateľom 
Haky-baky                       vznik písma, kníh, knižníc 
Povesti z okolia                       hlasné čítanie, spoznávanie oravských povestí 
Zahrajme sa na rozprávku                   improvizácia rozprávky  s vlastným scenárom  /4.roč./ 
Kto bol Matej Hrebenda                       o šírení knižnej kultúry 
Písmenková schovávačka                     veselá hra pre prvákov o písmenkách, číslach... 
Popletené rozprávky                      veselá súťaž /1.-2.roč/ 
O kom? O čom? O všeličom               čítanie, hry, hádanky, úlohy z literárnych textov /3.roč./ 
Rozprávkar  Dobšinský                      slovenské ľudové rozprávky 
Vševedko                                              práca s encyklopédiami a náučným textom  /4. roč. / 
Písmenkovo , Čítankovo                     básničky, hry , hádanky, riekanky... /2.roč./ 
Zahádala kukulienka                           príbehy, hádanky, básničky o zvieratkách pre žiakov 1. roč. 
Rodinka Čimčara                                        zážitkové čítanie Čin Čin , deti sa zahrajú na vrabčiu rodinu/2.r. 
Keď psíček a mačička spolu gazdovali      predstavenie nestarnúcich príbehov  /2.roč./ 
Múdrosti v bájkach ukryté                 čítanie s porozumením 
Prečítaj mi rozprávku               popoludnia so žiakmi ŠKD 
Strašidlá a strašidielka     a príbehy o nich....  
Kniha na prázdniny                      ponuka kníh na čas oddychu 
 
Čitáreň v eko-učebni                 čítanie v školskej záhrade 
Lesné domčeky                   hádanky, príslovia, básne o lese a jeho obyvateľoch /1.roč./ 
Štvorlístok zdravia    všeličo o bylinkách pri popíjaní čaju, práca s atlasmi rastl./4.r 
Literárne hry v školskej záhrade    hádanky a riešenie úloh na základe prečítaného textu/3.roč./ 
 
Vrátka do minulosti                ľudové  tradície , kalendárne a rodinné zvyky 
Zahrajte mi muzikanti                ľudové  hudobné  nástroje 
Spievanky kdeže ste sa vzali               ľudové piesne  
Remeslo má zlaté dno               tradičné  remeslá na Orave 
Na podstienke, za podstienkou               tradičná architektúra  a obydlia na Orave 
Na polici v hrnci                                         čítaním k poznávaniu zvykov a tradičných jedál v regióne 
Odetí do krásy                              tradičný ľudový odev 
Stridžie dni                                            zvyky na Orave počas zimy 
Čaruj dievča, čaruj...               predvianočné  a vianočné veštby na Orave – aj ukážky  
Pečú sa oblátky                             tradícia pečenia oblátok prostredníctvom poviedky M. Kukučína 
Čo anjeli uvideli                ako vnímajú deti Vianoce a zvyky s nimi spojené 
Vinšujeme vám tieto Hody...                   koledy, vinše, význam rodiny , spolupatričnosti   
 „Fašiangy šialenie...“                            fašiangové tradície   
Od jari do leta                jarné zvyky na Orave /vynášanie Moreny, sadenie májov.../ 
Ako by som to preložil               archaizmy – veselá súťaž 
Tajomný život včiel               význam včelstva – informatická výchova spojená s čítaním a  hrami 
Moje mesto, môj kraj                               erby oravských obcí, historické pamiatky nášho regiónu /3.roč./ 
Štefánik a Slovensko               informačná výchova /4.roč./ 
Ľudovít Štúr a slovenčina             informačná výchova  /4.roč./ 
Veršovaná  vlastiveda              hravo s mapou a básničkami spoznávame Slovensko /3.roč 

 



Ponuka  podujatí školskej knižnice pre 2. stupeň ZŠ 
 
 

Spod školského prachu                     škola v minulosti a učitelia oravských osobností 
Povedz mi, čo čítaš...                      orientácia oddelenia v knižnici, vyhľadávanie a zaraďovanie kníh /5.roč./ 

S rozprávkou do sveta                 rozprávky iných národov 
Od básne, po hymnu                  vznik slovenskej hymny,   básne J. Matúšku,  
Vianočný spisovateľ                  život, tvorba M. Kukučína 
Z teplého hniezda                   detskí hrdinovia v tvorbe M. Kukučína 

Dotknime sa knihy                  práca s literárnym  a informačným textom  
Oslava hviezd s Hviezdoslavom       život , tvorba významného oravského básnika 
Zuzanka Hraškovie a tie ostatné..   tvorba POH 
Chodníčky k povestiam        povesti z Oravy 
Stretnutie s Malým princom            hlasné čítanie, predstavenie knihy, práca s textom 
Múdrosti v bájkach ukryté      čítanie s porozumením 
Omrvinky spomienok                    detstvo, mladosť  M. Figuli z autorkinho románu Mladosť 
Nechváľ deň pred slovenčinou       tvorba vlastných prísloví, básničiek,  vtipov o škole... 

 
Korene predkov       význam mien- vyhľadávanie , tvorba rodokmeňa 
Vrátka do minulosti        ľudové  tradície , kalendárne a rodinné zvyky 
Ako poznám svoj kraj                        vedomostná súťaž  /7.roč./ 
Deti slnka, deti prírody....      rómska komunita 
Žijem na tejto planéte...      úcta k Zemi, práca s náučným textom 
Od znakov k písmu        vznik písma, kníh, knižníc 
Štúr a jeho družina                            Informatická výchova o štúrovskej generácii 
Tvoríme príbehy do kníh                  písanie príbehov na základe vlastnej fantázie  /5.roč. 
Ponad Tatrou blýska       osobnosť, podľa ktorej nesie meno naša škola 

Generál M.R. Štefánik                 významná  osobnosť našich dejín  
Dobre vedieť...                                   vyhľadávanie  zaujímavostí, rekordov ... 

Čítanie nie je nuda                       čitateľské kútiky s náučnou literatúrou 

 
 

 


