
NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE 

 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme sa dňa 28. októbra 2019 

opäť zapojili do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 

Tohtoročnou témou 15. ročníka bolo 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského. 

Cieľom celoslovenského projektu je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov 

dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 

Do tohto projektu sme zapojili žiakov druhého stupňa našej školy (5. – 9. ročníka), 

ktorí sa počas celého dňa nielen učili o živote a diele Jozefa Gregora Tajovského, ale boli aj 

aktívnymi tvorcami STAROOTCOVSKÉHO CYKLU ZŠ S MŠ PODZÁVOZ. Celé podujatie sa nieslo 

v duchu 145. výročia J. G. Tajovského.  

Žiaci sa v tento deň učili netradične, riešili rôzne úlohy podporujúce ich kreativitu, 

tvorivosť, zároveň získali nové vedomosti a zážitky. Rovnako nezvyčajne sa pracovalo aj 

v našej školskej knižnici. Deti a rodičia alebo pozvaní dospelí zasadli do školských lavíc a 

spoločne sa podieľali na riešení pracovného listu a doplňujúcich otázok. Cieľom pracovného 

listu a týchto aktivít bolo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, zdokonaľovanie sa s IKT 

technikou, zlepšovanie vyhľadávania informácií a rozširovanie vedomostí. Pre pracujúce 

dvojice bola prichystaná krátka prezentácia, ktorá obsahovala základné informácie o živote 

a tvorbe J. G. Tajovského.  

Vybrané žiačky (A. Najdeková 7.B, D. Holániová 8.A, Lucia Klieštiková 6.B) prečítali 

svoju autobiografickú poviedku, ktorú tvorili na predchádzajúcej hodine, aby rodičom 

a pozvaným hosťom priblížili čo znamená starootcovský cyklus, poviedka a predovšetkým 

inšpirovali k tvorbe a k čítaniu aj ostatných prítomných. Následne na interaktívnej tabuli mali 

krátky súvislý text, pomocou ktorého mali vyriešiť ďalšiu úlohu a pospájať charakteristiku 

k hlavným postavám. Správnosť odpovedí sme si overili na interaktívnej tabuli, ku ktorej 

chodili žiaci, ale aj dospelí. Každá správna odpoveď bola odmenená sladkosťou. Usilovné 

dvojice mali možnosť pracovať so slovníkom a tabletom. Vyhľadávali informácie, orientovali 

sa na internete, rozširovali svoje doterajšie vedomosti.   



  V deň podujatia sa žiačky 9.A triedy podieľali na upečení tradičného kváskového chleba, 

ktorý poznal aj sám J. G. Tajovský, Mamka Pôstková či Maco Mlieč. Žiačka v kroji so svojím 

spolužiakom priniesli nakrájaný, voňavý chlieb do knižnice, kde ho ochutnali žiaci a hostia. 

Chlieb predstavili ako symbol – boží dar, ale aj ako častý motív v ľudových piesňach, práve 

preto žiačka v kroji zaspievala pieseň Červený kacheľ biela pec a žiak v kroji v prítomností 

tónov zvonov odriekal modlitbu Otčenáš. Žiaci prítomných hostí oboznámili s výrobou chleba 

i s jeho históriou. Cieľom aktivity bolo rozšíriť znalosti o chlebe, poukázať na jeho hodnotu, 

ktorú často vo svojej tvorbe využíval práve J. G. Tajovský. V nemalej miere potom i motivovať 

dospelých k prinavráteniu tradičného spôsobu výroby chleba a k zdravému životnému štýlu.  

Tento deň bol určite inšpirujúci nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov našich žiakov a 

pozvaných hostí – Ing. Milan Gura (primátor mesta Čadca), Mgr. Ľubica Kullová (riaditeľka DK 

v Čadci), PhDr. Jana Bírová (riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci), Petronela Gavenčiaková 

(vedúca úseku literatúry pre deti a mládež), ktorým patrí veľká vďaka za aktívnu účasť 

v školskej knižnici.  

                                                  Mgr. E. Prívarová, Mgr. N. Kubíková, Mgr. S. Kučáková 

 

 


