
Ponukový list podujatí 
pre stredné školy

2022/2023

Krajská knižnica v Žiline
podujatia@krajskakniznicazilina.sk

www.krajskakniznicazilina.sk

Vážení pedagógovia, 
aj tento rok sme si pre Vás pripravili rôzne 
podujatia, ktorými môžete študentom 
spestriť vyučovanie. Dĺžka trvania podujatia 
je približne 45-60 minút. Podujatia v našej 
knižnici sú bezplatné, jedinou podmienkou je 
platný čitateľský preukaz študentov. 
Ako prvú lekciu odporúčame informačnú 
prípravu, kde predstavíme základné 
informácie o knižnici.

Ako sa prihlásiť na podujatie? 
Podujatia treba vopred nahlásiť na emailovú 
adresu : 
podujatia@krajskakniznicazilina.sk, alebo 
telefonicky na čísle 041/ 723 30 90.

Čo od Vás potrebujeme? 
• názov školy
• kontakt na zodpovedného pedagóga   
(email a tel.č.)
• počet detí
• vek detí

Maximálny počet účastníkov na podujatí je 
30 študentov, v prípade potreby je po dohode 
skupinu možné rozdeliť. 

Tešíme sa na spoluprácu.

Informačná príprava pre 1. ročník SŠ 
Čo všetko vybavíte pri centrálnom pulte? Aké 
knihy nájdete na jednotlivých poschodiach? Ako 
vyhľadávať knihy v online katalógu? To všetko 
sa dozviete v našej knižnici.

Informačná príprava pre 2. ročník SŠ
Viete aké knihy nájdete v našej knižnici a čo 
všetko si môžete požičať? Naučíme vás sťahovať 
elektronické knihy. Taktiež vám ukážeme čítačky 
kníh, ktoré si môžete požičať a predstavíme 
vám širokú ponuku nielen odborných periodík. 
Predstavíme vám oddelenie regionálnej 
bibliografie, ukážeme, ako funguje 3D tlačiareň. 

Informačná príprava pre 3. ročník SŠ
Ak už viete vyhľadávať v našom katalógu a 
poznáte našu pestrú ponuku kníh, príďte, opäť 
vám niečo nové ukážeme. Viete napríklad, čo 
znamená skratka MDT a ako vďaka nej môžete 
knihy na oddelení odbornej literatúry bez 
problémov nájsť?

Informačná príprava pre 4. ročník SŠ
Vedeli ste, že knihu si môžete požičať aj z inej 
knižnice? Tušíte, čo je rešerš a ako vám pomôže 
pri vašom štúdiu? Ak nie, radi vám o tom niečo 
povieme a zoznámime vás aj so špeciálnymi 
knižnicami, s ktorými spolupracujeme. 
Prezradíme vám tiež, prečo spracovávame 
odborné články, či hľadáme kľúčové slová 
v knihách. Predstavíme vám elektronické 
databázy sprístupňované v našej knižnici i čo 
všetko si v nich môžete vyhľadať.



Juraj Turzo – palatín 
Patril medzi najbohatších a najvplyvnejších 
veľmožov na prelome 16. a 17. storočia. 
Jeho heslo bolo – Vive ut vivas (Ži tak, aby si 
naozaj žil).

Kráľovská rodina
Aké priezvisko má kráľovská rodina? Akú majú 
jej členovia funkciu? Tieto a mnohé ďalšie 
otázky vám zodpovieme pri našom podujatí. 
Podujatie môže byť prezentované v slovenskom 
alebo anglickom jazyku. 

Kritické myslenie na internete
Ako sa orientovať v mori internetových informácií 
a zachovať si pri tom zdravé myslenie? Skúsime 
nájsť riešenia, ktoré nám pomôžu prekľučkovať 
pomedzi množstvom nepravdivých informácií.

Londýn
Pozrieme sa na známe i menej známe miesta 
Londýna, a nezabudneme spomenúť ani 
miestne metro, ktoré je tým najstarším na 
svete. Podujatie môže byť prezentované v 
slovenskom alebo anglickom jazyku.

Ľudské práva 
Prináležia každému človeku bez rozdielu 
etnicity, národnosti, náboženstva a pohlavia. 
Porozprávame sa o nich formou prístupnou pre 
mládež.

Minimalizmus - životný štýl budúcnosti 
(enviromentálna výchova)
Interaktívne edukačné podujatie o tom ako sa 
stáť „minimalistom“, čo sú základné princípy 
minimalizmu, aké výhody z neho plynú a 
ako plytvanie zdrojmi príliš zaťažuje životné 
prostredie.

Posolstvo stratenej generácie
Predstavíme si najvýznamnejších predstaviteľov 
tzv. stratenej generácie a bližšie sa pozrieme 
na ich výnimočnú tvorbu, ktorú poznačila prvá 
svetová vojna.

Stratení v informáciách
Čo je informácia? Aké sú primárne, sekundárne 
a terciárne pramene? Čo je medziknižničná 
výpožičná služba a čo rešerš? Povieme si tiež 
čo je bibliografický záznam a ako sa správne 
citujú informačné zdroje.

Š(ť)úrovci 
O jednej významnej (nielen) literárnej generácii 
nadšencov, ktorí dokázali vo svojej dobe, že 
aj nemožné sa môže stať, pri veľkej snahe, 
možným.

Veľká Británia
Zoznámime sa s reáliami tejto zaujímavej 
krajiny, ale spomenieme i anglické počasie a 
to, prečo každý spomína čaj o piatej. Podujatie 
môže byť prezentované v slovenskom alebo 
anglickom jazyku.

Zaujímavosti a osobnosti regiónu
Pásmo zamerané na prezentáciu kultúrneho 
a prírodného dedičstva. Putovanie po stopách 
významných osobností z regiónov Žilina a 
Bytča.

Zoznámte sa s Britským centrom
Ukážeme si, čo všetko sa nachádza v Britskom 
centre, kde hľadať akú knihu a tiež vám 
poradíme ako si najlepšie vybrať knižku pre 
seba. Podujatie môže byť prezentované v 
slovenskom alebo anglickom jazyku.

A čo ďalej? Po škole a stratený
Neviete čo robiť po strednej škole? Ísť študovať 
na vysokú školu alebo ísť pracovať? Pomôžeme 
vám zorientovať sa v spleti informácií, ukážeme, 
kde sa dozviete o dostupných študijných 
odboroch vysokých škôl, či ako sa na vybrané 
odbory prihlásiť. Ak už nechcete ďalej študovať 
a radšej by ste zarábali, povieme vám, aké 
povinnosti máte voči úradom.

Beat generation ako symbol slobody 
Prostredníctvom beat generation si predstavíme 
slobodnú tvorbu, ktorá presahovala literatúru a 
zasiahla viaceré druhy umenia.

Etika a etiketa
Povieme si, aký je medzi nimi rozdiel a čo majú 
spoločné. Na záver aj humorná praktická ukážka 
spoločenského bontónu.

Finančná gramotnosť - vzdelávanie pre SŠ
Schopnosť rozumieť peniazom ovplyvňuje kvalitu 
nášho života a v konečnom dôsledku rozhoduje 
o tom aký život budeme žiť. Čo všetko by mal 
dospievajúci človek vedieť o financiách? Prečo 
je už v mladom veku dobre chápať základné 
finančné pojmy? Dozviete sa, ako finančne 
plánovať, ako zhodnotiť svoje financie, či a ako 
správne ochrániť seba a svoj majetok. Pripravili 
sme úlohy na zamyslenie či praktické príklady, 
ktoré vás pripravia na realizáciu správnych 
finančných rozhodnutí.

Ján Dadan - exulantská tlačiareň
Vznik a vývoj kníhtlače, jej rozšírenie a 
kníhtlačiarne na Slovensku. Rozoberieme 
si tlačovú produkciu Dadanovej tlačiarne z 
jazykového, obsahového a typografického 
hľadiska.


