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Vážení pedagógovia, 
 
do rúk sa vám dostáva ponukový list  podujatí Krajskej knižnice v Žiline na školský rok 
2017/2018. Prostredníctvom podujatí a nimi spojeného zážitkového čítania sa 
snažíme podporovať čitateľskú gramotnosť detí školského veku. Hravou formou 
prostredníctvom metód dramatickej výchovy či kritického myslenia rozvíjame u detí 
kladný vzťah k čítaniu a ku knihám. 

 
Ako podujatia prebiehajú? 
Programy realizujeme na úseku detskej literatúry 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 25. 
Pri zvýšenom záujme a väčšom počte účastníkov budú deti rozdelené do dvoch skupín 
a budú im predvedené dve 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 
knižnice už vystavený.  
 
Programy môžete navštevovať každý pracovný deň od 8.00 do 16.00 hod od 
septembra do júna. Na programy je potrebné vopred sa objednať. Programy 
objednávajte emailom alebo osobne. 
 
Tešíme sa na spoluprácu 
 

Ponuka podujatí pre školský rok 2017/2018 

 
So školou do knižnice  
(informačná príprava) –  
slávnostné odovzdávanie preukazov  

 



Aj vaša škola sa môže zapojiť a podporiť tak svojich žiakov pri nadobúdaní čitateľských 
zručností. 
 
Ponúkame Vám hodinu informačnej výchovy spojenú so slávnostným odovzdávaním 
preukazov, ktoré sú v rámci tohto projektu pre deti základných škôl výnimočne zdarma. 
Súčasťou tohto programu je oboznámenie detí s knihou, knižnicou či žánrami literatúry 
hravou a interaktívnou formou. 
 
 
Následne vám ponúkneme prioritne mnohé podujatia a programy na podporu čítania.  
Stačí vyplniť prihlášky ( s podpisom rodiča) a mailom alebo telefonicky sa objednať 
na slávnostné odovzdávanie preukazov. 
 
Autori prostredníctvom zážitkového čítania 
 
Prostredníctvom zážitkového čítania si predstavíme najznámejších slovenských 
a svetových autorov a ich diela. 
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Náučné témy prostredníctvom vybraných príbehov 
 

Bájky 
 
Ľudové rozprávky 
 
Les ukrytý v knihe  
 
Hlbokomorský svet 
 
Hrady a zámky 
 
Povesti 
 
Včely 
 
Ľudské telo 
 
Ekológia 
 
Ako vznikla kniha 
 
Žilina 
 

Úsek detskej literatúry  
Krajskej knižnice v Žiline 

deti@krajskakniznicazilina.sk 
detskyusek@gmail.com 
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