
Október v školskej knižnici Čarovnej čitárni 

Mesiac október sa v našej školskej knižnici Čarovnej čitárni (ČČ) niesol 

v znamení rôznych čitateľských aktivít. 

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc (23. 10.), ktorý bol venovaný 

výročiu narodenia M. R. Štefánika, sme do priestorov Čarovnej čitárne 

pondelok, 23. 10. 2017,  pozvali deti zo VII. oddelenia ŠKD.  

Tretiaci a štvrtáci si osobnosť M. R. Štefánika priblížili prostredníctvom krátkej 

filmovej ukážky, ktorá deťom veku primeranou  formou, sprostredkovala 

zaujímavé, kľúčové udalosti zo života tejto našej významnej dejinnej osobnosti.  

Školáci si svoje vedomosti o M. R. Štefánikovi neskôr preverili vedomostným 

kvízom, ktorý v skratke mapoval život tohto významného politika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Medzinárodný deň školských knižníc v ČČ 

 

 

 



 V tomto mesiaci sme realizoval aj projekt vyhlasovaný SPgK v Bratislave 

„Záložka do knihy spája školy“. Malí čitatelia spolu vyrobili 165 záložiek. 

Družobnou školou sa nám opäť stala ZŠ so ZUŠ J. E. Purkyně v Libochoviciach 

v ČR. Do projektu sa zapojili žiaci a pani učiteľky z nasledovných tried: 

1. A -  p. uč. Srnková 

1. B – p. uč. Krivušová 

1. C – p. uč Rebejová 

2. A – p. uč. Titková 

2. B – p. uč Peniašková 

2. C – p. uč Zemanová 

Žiaci z 2. A navštívili piatok, 27. 10., Krajskú knižnicu Karola Kmeťka na 

Klokočine (KKKK). Pani knihovníčka druhákom prostredníctvom informačnej 

výchovy priblížila systém knižničného poriadku a výpožičiek kníh, označovanie 

kníh s rôznymi značkami, ktoré slúžia pre lepšiu orientáciu pri hľadaní titulov.  

Deti si zároveň knižky aj vypožičali. Prvá návšteva KKKK bola začiatkom série 

návštev, odštartovala čitateľskú súťaž, ktorú vyhlasuje Krajská knižnica Karola 

Kmeťka v Nitre „Čítajte s nami“. Súťaž trvá od novembra 2017 do apríla 2018.   

Do čitateľskej súťaže „Čítajte si s nami“ sa prihlásili triedy: 2. A, B, C a 4. A, C. 

Súťaž potrvá 6 mesiacov, žiaci budú musieť plniť rôzne zaujímavé čitateľské 

úlohy, každý mesiac absolvujú v KKKK hodinu čítania na vybranú tému, budú si 

písať čitateľský denník a prečítajú veľa krásnych a poučných knižiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V krajskej knižnici na Klokočine 



Posledný októbrový týždeň sme pozvali do priestorov ČČ deti z IX. oddelenia 

ŠKD spolu s p. vychovávateľkou Grujbárovou. Témou boli bájky, čítanie bájok. 

Deti sa pútavou prezentáciou oboznámili s najznámejším bájkarom Ezopom. 

Spoznali princípy písania bájok, posolstvo, ktoré bájky v sebe ukrývajú a spolu si 

prečítali maľované čítanie „Bájka o vrane“. Krátkym kvízom si preverili svoju 

pozornosť. V ČČ sa deti nielen zabavili a poučili, ale si aj oddýchli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   V knižnici s bájkami 

                                                                          

                                                   Realizátorky: Renáta Titková, Jana Peniašková a Zuzana Srnková, 

  školské knihovníčky  


