
Plán podujatí  a činností v Školskej knižnici („Čarovná čitáreň“) 

Mesiac Názov podujatia Cieľová skupina 
September 2016 „Vitajte v školskej knižnici“ 

Privítanie v školskej knižnici, 
knižničný poriadok 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 

Október 2016 Záložka do knihy spája školy 
„Čítam, čítaš, čítame“ 
MĎŠK – Najzaujímavejšie 
podujatie v Školskej knižnici 
„Spolu objavujeme 
tajomstvá sveta“  čitateľské 
dielne zamerané na ČG 
a rozvoj spolupráce medzi 
žiakmi 

Žiaci 1. až 7. ročníka ZŠ 
 
Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ 

November 2016 „My, prváci – školáci, 
v školskej knižnici“  
informačná výchova 
venovaná prváčikom v ČČ 
„Rozprávky starej mamy“ – 
zážitkové čítanie rozprávky 
(pozvanie starých rodičov do 
knižnice, spojené s čítaním 
rozprávky) 
„Spolu si čítame“ – 
elektronické čítačky  
v knižnici, zoznámenie sa 
s digitálnou pomôckou a jej 
funkciami, čítanie e-kníh 

Žiaci 1. ročníka ZŠ 
 
 
 
Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 
 
 
Žiaci 2. stupňa ZŠ 

December 2016 
 

„Letí hviezda“ – adventné 
zvyky a tradície na Slovensku 
„Vianočná besiedka 
v Čarovnej čitárni“ 
(posedenie s pesničkami, 
vianočnými básničkami 
a rozprávkami v ČČ)  
 

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ 
 
Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 

Január 2017 „Maliarka Zima“ – výtvarná 
galéria žiackych prác v ČČ 
Beseda so spisovateľkou 
Adou Žigovou a autorské 
čítanie knihy „O snehuliakovi 
s horúcim srdcom“  

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ 
 
Žiaci 1. ročníka ZŠ 

Február 2017 Recitačné a spevácke súťaže 
v ČČ – Hviezdoslavov Kubín, 
Šaliansky Maťko,  
spevácke súťaže -  English 
song, Letí, letí, pesnička 

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ 
 
 
 
 



 

Školská knižnica Čarovná čitáreň je sprístupnená všetkým žiakom školy a taktiež aj 
všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy. 

Podujatia a akcie v školskej knižnici sú plánované realizovať mimo prevádzkových hodín 
školskej knižnice. 

Prevádzková doba za účelom absenčných a prezenčných výpožičiek kníh: 

UTOROK:  13:30  – 14:30 

STREDA: 13:30  – 14:00  

ŠTVRTOK: 13:30  – 14:00 

Zodpovedné pracovníčky:  

Mgr. Soňa Bégerová, Mgr. Jana Peniašková, PaedDr. Renáta Titková 

 

 

Minulosť ukrytá v povesti – 
poznávanie našej histórie 
prostredníctvom  povestí 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 
 

Marec 2017 „Kúzelná farbička“ - tvoríme 
ilustrácie k prečítanej knihe 
(Osmijanko v krajine 
rozprávok, Pipi Dlhá 
Pančucha a iné) 
Beseda so spisovateľom  

Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 
 
 
Žiaci 2. stupňa ZŠ 

Apríl 2017 „Rytieri lesa“ – ako sa stať 
ochrancom prírody – aktivity 
a kvíz zameraný na ENV, Deň 
Zeme 
„Moja najobľúbenejšia 
kniha“ – knižný festival v ČČ 

Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ 
 
 
 
Žiaci 1. stupňa ZŠ 
v spolupráci s ŠKD 
 

Máj 2017 Divadelné predstavenie 
v DAB/ Bábkovom divadle K. 
Spišáka v Nitre 
 

Žiaci 1. stupňa ZŠ 

Jún 2017 „Na rozlúčku s ABECEDOU“ 
– besiedka pre rodičov  

Žiaci 1. ročníka ZŠ 


