
Ponuka podujatí pre základné školy v školskom roku 
2017/2018 

 
                 Kysucká knižnica v Čadci ponúka okrem svojich bohatých knižničných fondov 
a kniznično-informačných služieb i celý rad hodnotných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích 
podujatí. Podujatia nadväzujú na vyučovací proces a môžu značnou mierou doplniť 
a obohatiť vedomosti žiakov. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vaším 
ďalším požiadavkám. 
      Využite našu ponuku a vyberte si z uvedených tematických okruhov oblasť, o ktorú 
máte záujem. Pri výbere podujatia sa s nami skontaktujte na uvedených telefónnych číslach, 
minimálne 2 týždne pred termínom konania podujatia.  
 
Kontakt: 4334616, 0915 572 259 
 
Zodpovedná pracovníčka: Petronela Gavenčiaková 
 
 

Podujatia určené pre I. vekový stupeň žiakov ZŠ: 
 

A. Literatúra:  
 

      Podujatia sú zamerané na oblasť literatúry, literárne druhy a žánre, život a tvorbu jej 
predstaviteľov. Sú vhodným doplnkom pre rožšírenie literárnych vedomostí žiakov ako 
alternatívne vyučovacie hodiny. Pozostávajú z prednášok, audiovizuálnych prezentácií, 
zážitkového čítania, vedomostných kvízov a súťaží. Na požiadanie sprostredkujeme 
i autorskú besedu s vybraným regionálnym spisovateľom a v rámci väčších podujatí knižnice 
i autorskú besedu s vybraným súčasným slovenským spisovateľom pre deti a mládež.  

 

1. Hádankovo. Zábavné stretnutia s hádankami, riešenie rébusov a hlavolamov spojené 
s poučením i zábavou. Precvičovanie komunikačných schopností a rečového prejavu detí. 
Určenie: 1. - 3. ročník.   

2. Walt Disney. Spomienková prezentácia svetového tvorcu animovaných rozprávok spojená 
s ukážkami filmovej tvorby.Určenie: 2. - 3. ročník.   

3. Hrdinovia z rozprávok. Netradičné stretnutia s rozprávkovými postavami, zaradenie 
hrdinov rozprávkových príbehov do správnych rozprávok, vysvetlenie základných pojmov - 
čo je rozprávka a kto je rozprávkový hrdina. Určenie: 2. ročník.  

4. Jozef Cíger Hronský. Život a dielo spisovateľa zamerané na tvorbu pre deti a mládež. 
Zážitkové čítanie z najznámejších kníh autora doplnené krátkym vedomostným kvízom. 
Určenie: 3.- 4. ročník.  

5. Pavol Dobšinský. Detstvo,  život  a tvorba najvýznamnejšieho zberateľa slovenských 
ľudových rozprávok - Pavla Dobšinského. Čítanie z výberu jeho najznámejších rozprávok 
a určenie základných znakov ľudovej rozprávky. Určenie:  3.- 4. ročník.  

6. Daniel Hevier. Život a dielo súčasného básnika a spisovateľa zamerané na tvorbu pre deti 
a mládež. Zážitkové čítanie z najznámejších kníh autora a práca s literárnym textom. 
Určenie: 3.- 4. ročník.  

7. Mária Rázusová-Martáková. Detstvo, životopisné údaje a tvorba najvýznamnejšej  
slovenskej spisovateľky pre deti a mládež. Zážitkové čítanie z jej najznámejších 
rozprávkových kníh  a básničiek doplnené krátkym vedomostným kvízom. Určenie: 3.- 4. 
ročník.  

8. Mária Ďuríčková. Život a tvorba známej slovenskej spisovateľky pre deti a mládež. 
Zážitkové čítanie doplnené  vedomostným kvízom. Určenie: 1.- 2. ročník. 

9. Ľudo Ondrejov.Život a dielo spisovateľa zamerané na tvorbu pre deti a mládež. Zážitkové 
čítanie z najznámejších kníh autora doplnené krátkym vedomostným kvízom.Určenie: 3.- 4. 
ročník.  



10. Rudo Moric. Životopisný medailón a prehľad tvorby spisovateľa pre deti a mládež. Čítanie 
úryvkov z najobľúbenejších kníh a krátky vedomostný kvíz. Určenie: 3.- 4. ročník.  

11. Gabriela Futová. Tvorba obľúbenej súčasnej autorky pre deti a mládež. Zážitkové čítanie 
doplnené vedomostným kvízom. Určenie: 3.- 4. ročník.  

12. Hans Christian Andersen. Životopisný medailón svetového rozprávkára a zážitkové 
čítanie z jeho tvorby. Vedomostný kvíz, tvorivá výtvarná a dramatická dielňa.Určenie: 3.- 4. 
ročník. 

13. Knihopis. Vznik a vývoj knihy, materiálov na písanie a podoby knihy od papyrusu až po 
dnešné knižné vydania. Určenie: 3.- 4. ročník.  

14. Netradičné čítania. Cyklus mesačných netradičných podujatí zameraných na zážitkové 
čítanie na netradičných miestach v netradičnom čase (večer). Určenie: 2.- 4. ročník. 

15. Božena Němcová. Životopisný medailón zameraný na tvorbu pre deti a mládež. Čítanie 
z ukážok známych i neznámych rozprávok. Určenie: 3. – 4. ročník 

16. Bratia Grimmovci. Prierez životom a tvorbou známych bratov a pripomenutie si ich 
rozprávok formou prezentácie. Určenie : 3. – 4. ročník 

17. Marianna Grznárová. Ako prišiel na svet Maťko s Kubkom na svet, prezentácia spojená 
s ukážkami známej rozpávky. Určenie : 2. – 3. ročník 

18. Anton Pajonk. Prezentácia venovaná najznámejšiemu kysuckému rozpravkárovi, spojená 
so zážitkovým čítaním. Určenie : 3.- 4. ročník 

 
 

 

B. Estetika, etika, umenie a náboženstvo:  
 

       Podujatia tohto tematického okruhu sú zamerané na oblasť estetickej, etickej 
a náboženskej výchovy. Po formálnej stránke pozostávajú z prednášok, besied, zážitkového 
čítania, tvorivých dielní, audiovizuálnych prezentácií a hudobných ukážok, ktoré dopĺňajú 
danú tému. Pri názvoch podujatí upresňujeme aj okruh adresnosti pre jednotlivé ročníky ZŠ. 

 
1. Adventné čítanie. Cyklus adventných čítaní vianočných rozprávok a biblických príbehov 

pri adventnom venci, doplnený rôznymi  tvorivými dielňami. Priblíženie vianočných 
ľudových tradícií a zvykov. Určenie: 1.- 4. ročník.  

2. Bontón pre deti. Základné princípy spoločenského správania. Prezentácia a vedomostný 
kvíz.Určenie: 3.- 4. ročník.   

3. Zajko Hrajko a jeho kamaráti z farmy. Zážitkové čítanie zamerané mna detské konflikty 
a ich riešenie. Určenie: 1.- 2. ročník.   

4. Srdce pre mamu: História vzniku medzinárodného sviatku Dňa matiek, zážitkové čítanie 
básni o mame a tvorivá dielňa. Určenie: 4. ročník. 

 
 

 
 

C. Príroda: 
 

     Podujatia zamerané na environmenálnu výchovu, ochranu životného prostredia, chránené 
prírodné rezervácie, flóru a faunu, chránené prírodné útvary a spoznávanie príodných krás 
Kysúc,  Slovenska a svetových prírodných pozoruhodností. Realizácia podujatí sa 
uskutočňuje formou prednášok, besied, audiovizuálnych prezentácií, vedomostných kvízov 
a súťaží. 
 

1. Príroda okolo nás: Rozprávanie o prírode, spoznávanie prírodných krás Slovenska 
a tvorivé dielne. Určenie: 2. - 4. ročník.  

2. Zábavné fakty zo zvieracej ríše. Audiovizuálna prezentácia približujúca zaujímavé 
informácie z ríše zvierat. Určenie: 2. - 4. ročník.  

3. Zo života zvierat : Rozprávanie o živote zvierat. Spoznávanie chránených a ohrozených 
živočíšnych druhov. Určenie: 2. - 4. ročník.  



4. Rekordy z prírody:  Prezentácia prírodných unikátov a rekordov vo svete prírody. Určenie: 
2. -  4. ročník.  

 
 

D. Región Kysúc: 
 

     Ponuka obsahuje širší tematický okruh z oblasti literatúry, umenia, regionálnych 
pamätihodností a osobností spätých z Kysucami. Prednášky, besedy, audioviuálne prezentácie 
a videoprogramy prinášajú zaujímavé informácie a poznatky o významných osobnostiach 
a udalostiach kysuckého regiónu. 
 

1. Ako šla kysucká rozprávka do sveta: Rozprávanie a prezentácia kysuckých autorov 
a ilustrátorov doplnená ukážkami z ich tvorby. Určenie: 3.- 4. ročník. 

2. Slovom a kresbou pre kysucké deti. Osobnosti kysuckej literatúry a výtvarného umenia. 
Prednáška a audiovizuálna prezentácia o tvorbe súčasných regionálnych autorov pre deti 
a mládež. Určenie: 4. ročník.  

3. Remeslo má zlaté dno: Zážitkové čítanie spojené s prezentáciou o drotároch a drotárstve na 
Kysuciach. Určenie: 2.- 4.ročník. 

 
 

E. Preventívno-výchovné, vzdelávacie  a informačné podujatia:  
 

     V tomto okruhu podujatí ponúkame besedy, prednášky, audiovizuálne prezentácie, 
videoprojekcie, súťaže a kvízy na rôzne témy, ktoré obohatia výchovno-vzdelávací proces, 
rozvíjajú ich talent a záľuby. Zároveň sú i dôležitým prostriedkom propagácie zdravého 
životného štýlu a hodnotovej orientácie detí a mládeže.  
 

1. Rozprávkový kľúč: Celoročný cyklus pravidelných informačných a tematických podujatí 
zameraných na knihu, knižnicu a čítanie. Určenie: 1.- 2. ročník.   

2. Ovce.sk: Detský animovaný seriál, ktorý sa zameriava na bezpečnosť detí a mládeže, najmä 
na riziká internetu, mobilov a nových technológií. Určenie: 2. - 4. ročník. 

3. Dušičkovanie. Netradičná prezentácia o tom ako sa nebáť, čo je strach a ako s ním bojovať. 
Určenie: 2. - 3. ročník 

4. Zo života včielok. Zábavnou formou sa deti dozvedia o živote včiel, ako to funguje v úli, čo 
všetko sa musia naučiť za svojho života. Určenie: 3. – 4. ročník 

5. Vynálezy okolo nás. Prezentácia priblíži deťom kedy a kto vymyslel veci okolo nás. 
Určenie: 4. ročník 

6. Optické ilúzie. Prezentácia o tom, ako nás môže pomýliť i to čo vidíme. Zábavnou formou 
sú predstavené očné klamy. Určenie: 3.- 4. ročník 

7. My sa rozprávok nebojíme! Cyklu podujatí zameraných na spoznávanie autorov 
rozprávok, známych i neznámych rozprávok  z rôznych krajín sveta. Určenie: 3. – 4. ročník 

 
 
 
 

 
 


