
Nové knihy v školskej knižnici  

V rámci projektu My je viac ako ja sa na našu školu dostalo viacero zaujímavých 

kníh, ktoré mali svoje opodstatnenie predovšetkým na druhom stupni. 

Operácia Orech a iné orechoviny, kniha od Andrey Gregušovej, však získala 

silnú čitateľskú základňu už u štvrtákov, ktorí sa dozvedeli niečo viac o spolužití 

so starými rodičmi. Podobne aj Babka gaunerka, pútavá kniha od autora Davida 

Waillamsa, opisujúca humorne situácie chlapca s babičkou, ktorá  sa vo voľnom 

čase venuje profesionálnej krádeži, zaujala predovšetkým žiakov 5. ročníka. Na 

hodinách slovenského jazyka sa šiestaci aj piataci oboznámili s ďalším románom 

– Chalan v sukni, ktorý podnietil diskusiu o tom, aké je to byť iným a o tom, že 

niekedy je podstatné zostať samým sebou. Alebo aj o tom, že naša hodnota sa 

nemeria tým, čo nosíme, ale tým, kým sme vo svojom vnútri.  

Ako sa zamilovať do blázna – každý z nás túži po tom, aby bol pochopený aj 

napriek svojej nedokonalosti. Autorka Rebekah Craneová opisuje tábor pre 

teenegerov, ktorí sa usilujú nájsť samých seba. Dokazuje, že aj ťažké situácie sa 

dajú prežiť, ak vás obklopujú ľudia, ktorým na vás záleží.  

Všetci za jedného, román od Cary Delevingne, je určený možno pre starších 

čitateľov, ale predsa len v sebe ukrýva posolstvo o priateľstve a nachádzaní 

vlastného životného smeru práve v období puberty.  

A napokon kniha Trinásťroční od Zuzany Štelbaskej, ktorá obsahuje poviedky zo 

súčasnosti, ale aj z budúcnosti, kde sa študenti musia popasovať s ťažkosťami 

tohto problematického obdobia.  

Všetkými dielami sme sa zaoberali v rámci čitateľského minima na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry a prebiehajúce diskusie dokázali, že z našich 

žiakov rastú skúsení čitatelia. Prínosom je tiež jazyk blízky dnešnej generáciám, 

humor, nové nápady a spracovanie. Každé z uvedených diel je nielen zábavné, 

ale aj poučné – učí nás o sile medziľudských vzťahov, rešpektu, priateľstva 

a lásky. Projekt priniesol reálne výsledky, ktoré sa naplnili nielen v rámci 

polnočného čítania, ale aj vo forme rozličných diskusií, čitateľských denníkov či 

prospektov.Aj toto je spôsob, ako ozvláštniť bežné hodiny slovenského jazyka.  

Pevne veríme, že tieto knižné tituly nezapadnú prachom a budú sa tešiť 

čitateľskej priazni aj naďalej.  
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