
Plán podujatí a činností v Školskej knižnici („Čarovná čitáreň“) 2018/2019 

Mesiac Názov podujatia Cieľová skupina 

September 2018 „Vitajte v školskej knižnici“ 
Privítanie žiakov v školskej 
knižnici, knižničný poriadok, 
výpožičky kníh. 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 

Október 2018 Záložka do knihy spája školy 
„Rozprávky, bájky, povesti a 
príbehy nepoznajú hranice“ – 
výroba záložiek do kníh pre 
partnerskú školu. 
 
MĎŠK – Najzaujímavejšie 
podujatie v Školskej knižnici - 
22. október 2018. 

Žiaci 1. až 9. ročníka 
ZŠ 
 
 
 
Žiaci 1. a 2. stupňa 
ZŠ 

November 2018 „Pasovačka prvákov do cechu 
čitateľského“  aktivita 
venovaná prváčikom v ČČ. 
 
„Čitateľský maratón v ČČ“ –  
Čítanie knihy Opice z našej 
police na pokračovanie počas 
mesiaca november.  
Výtvarné stvárnenie 
prečítanej knihy – tvorivá 
výtvarná dielňa. 

Žiaci 1. ročníka ZŠ 
 
 
 
Žiaci 3. a 4. ročníka 
v spolupráci s ŠKD 
 
 
 
 

December 2018 
 

Beseda so spisovateľkou, 
autorské čítanie rozprávky 
O snehuliakovi s horúcim 
srdcom – Ada Žigová. 
 
Vianočné zvyky a tradície na 
Slovensku – „Tajomstvo 
Vianoc“ – tvorivá a náučná 
dielňa. 

 
Žiaci 1. ročníka ZŠ 
 
 
 
Žiaci 1. a 2. stupňa 
ZŠ 

Január 2019 „Z rozprávky do rozprávky“ 
popoludnie s rozprávkami.  
 
„Umelci v knižnici“ – tvorivá 
dielňa pre malých umelcov. 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 
Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 

Február 2019 Recitačné a spevácke súťaže 
v ČČ – Hviezdoslavov Kubín, 

Žiaci 1. a 2. stupňa 
ZŠ 



 

Školská knižnica Čarovná čitáreň je sprístupnená všetkým žiakom 
školy a taktiež aj všetkým pedagogickým a nepedagogickým 
zamestnancom školy. 

Podujatia a akcie v školskej knižnici sú plánované realizovať mimo 
prevádzkových hodín školskej knižnice. 

Prevádzková doba za účelom absenčných a prezenčných 
výpožičiek kníh: 

UTOROK:   13:30  – 14:30 

Šaliansky Maťko, 
 
„Naj“ v ríši rastlín a zvierat – 
zaujímavosti ukryté v 
encyklopédiách  

 
Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 
 

Marec 2019 „Bolo raz jedno kráľovstvo“ – 
dramatizácia rozprávok, 
výroba divadielka 
 
„Rozprávky starej mamy“ – 
čítanie rozprávok starými 
rodičmi 

Žiaci 1. stupňa ZŠ  
 
 
 
Žiaci 1. stupňa 
v spolupráci s ŠKD 

Apríl 2019 Včielka Maja v školskej 
knižnici – hry a rozprávky s 
témou včiel 
 
Beseda s ochranárom prírody 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
 
 
 
Žiaci 1. a 2. stupňa 
ZŠ  

Máj 2019 Divadelné predstavenie 
v DAB/ Bábkovom divadle K. 
Spišáka v Nitre 
 
„Hádajkovo“ – zábavný kvíz 
pre všetkých zvedavých 
školákov. 
 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
 
 
Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 

Jún 2019 „Moja najobľúbenejšia knižka“ 
– prehliadka kníh spojená 
s predstavením obľúbenej 
knihy. 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 



STREDA:  13:30  – 14:00  

ŠTVRTOK: 13:30  – 14:30 

Zodpovedné pracovníčky:  

Mgr. Jana Peniašková, PaedDr. Renáta Titková, PaedDr. Zuzana 
Srnková 

 

 
                                    
 


