
Ponukový list podujatí
základné školy 
1. stupeň 2018/2019

Vážení pedagógovia,
do rúk sa vám dostáva ponukový list podujatí Krajskej knižnice v Žiline na školský rok 2018/2019. 
Prostredníctvom podujatí a nimi spojeného zážitkového čítania sa snažíme podporovať čitateľskú 
gramotnosť detí školského veku. Hravou formou prostredníc-tvom metód dramatickej výchovy či 
kritické-ho myslenia rozvíjame u detí kladný vzťah k čítaniu a ku knihám.

Ako sa prihlásiť?
Programy prebiehajú na detskom oddelení Krajskej knižnice v Žiline. Sú bezplatné, ale podmienkou 
pre absolvovanie druhého a ďalšieho podujatia je platný čitateľský preukaz detí. Dĺžka trvania pre 
deti školského veku je približne 45 minút. Maximálny počet detí na jednom programe je 30 detí. Pri 
zvý-šenom záujme a väčšom počte budú deti rozdelené do skupín a budú im predvedené dve rôzne 
podujatia súčasne.
Ako prvú lekciu odporúčame informačnú prípravu, na ktorej deťom hravou formou predstavíme 
knihy a základné informácie o knižnici. Zároveň pri zvýšenom záujme o podujatia uprednostníme 
triedy, ktoré absolvovali slávnostné odovzdávanie preukazov a ich žiaci majú preukaz do našej kniž-
nice už vystavený. Programy môžete navštevovať každý deň od 8.00 do 16.00 hod od septembra 
do júna. Programy objednávajte emailom: podujatia@krajskakniznicazilina.sk

Tešíme sa na spoluprácu

Informačná príprava
Hodina informačnej výchovy spojená so slávnostným odovzdávaním preukazov. Súčasťou tohto 
programu je oboznámenie detí s knihou a knižnicou hravou a interaktívnou formou.  
Podmienkou sú vopred vypísané prihlášky.

Gruffalo – Julia Donaldson
Hlboko v lese žila malá myška. Myšky sa báli všetky zvieratká, pretože sa kamaráti-
la s Gruffalom. Kto to je Grufffalo? Knihu o ňom deťom predstavíme prostredníctvom hry  
a zážitkového čítania. Povieme im o strachu a o tom, ako sa v lese a ani v živote netreba báť.
Cieľová skupina: 2. – 3. ročník  



Hlbokomorské rozprávky – 
Monika Kompaníková
Ako vyzerá život hlboko pod morskou hladinou? Aké živočíchy tam žijú? Cez príbeh o rybe Bibe a 
hadovi Radovi sa pozrieme na život v mori. Vypočujeme si úryvok z audioknihy a niečo pekné si 
vyrobíme.
Cieľová skupina: 1. – 4. ročník  

Žirafa Pelly a ja - Roald Dahl
Predstavíme deťom jedného z najobľúbenejších detských autorov vo svete. Zoznámime ich s jeho 
tvorbou a bližšie si predstavíme obľúbené knihy.
Cieľová skupina: 3. – 5. ročník  

Gréta
Cez rozprávku o veľrybe Gréte sa porozprávame s deťmi o dôležitosti ochrany prírody.
Cieľová skupina: 1.-4.ročník

Hľadám lepšiu mamu – 
Gabriela Futová
S deťmi sa porozprávame o tom, čo robiť, keď sa stratia.
Cieľová skupina: 3.-4.ročník

Bájky
Prostredníctvom zážitkového čítania predstavíme deťom najznámejších tvorcov bájok a bájky, ktoré 
napísali
Cieľová skupina: 3. – 4. ročník  

Povesti
Deťom predstavíme najznámejšie povesti a príbehy z minulosti. 
Cieľová skupina: 4.-5.ročník

Ako vznikla kniha
Porozprávame sa o histórii kníh. Ako sa tlačia, ako sa viažu a ako sa dostávajú do knižnice.
Cieľová skupina: 1.-3.ročník

Včely
Bzukot včiel znamená leto, prázdniny. Ako včely robia med v knižnici objavíte aj uprostred zimy.
Cieľová skupina: 1.-3.ročník
Od semienka k rastlinke
S deťmi sa pozrieme na to, ako sa z malého semienka stane rastlina. Čím sa semienka odlišujú a 
prečo z niektorých vyrastie strom a z iných kvet. 
Cieľová skupina: 1.-2.ročník

Putovanie po hradoch
Či viete alebo nie, Slovensko má najviac hradov na jedného obyvateľa. Budeme sa venovať tým 
najkrajším z nich.
Cieľová skupina: 1.-6.ročník



Lentilka pre dedka Edka
Aby dedkovia ani vnúčikovia nezabúdali, potrénujeme s vami pamäť spolu s rozprávkou.
Cieľová skupina: 1.-4.ročník

Známi autori:
Spoznajte autora podľa vášho výberu:
Pavol Dobšinský
Mária Ďuríčková
Astrid Lindgrenová
Hans Christian Andersen
Jozef Cíger Hronský
Gabriela Futová
Cieľová skupina: 1.-4.ročník


