
 „Bez teba by som to 
nezvládol.“  

 

 Školská knižnica našej školy  sa zapojila  v 

rámci Medzinárodného dňa školských knižníc do 

súťaže O najzaujímavejšie podujatie pod názvom 

„Bez teba by som to nezvládol.“, čím sme reagovali 

na základnú tému MDŠK, ako aj na ideu Roka čitateľskej gramotnosti. 

 

Zábavnou formou a pohybom sme chceli podporiť u žiakov a žiačok 
o záujem o čítanie, a tým aj o literatúru, z ktorej boli texty     

            vyňaté, 
o tvoriť vlastné texty a nebáť sa vyjadriť, 
o poznávať nepoznané. 

 
 Celkovo sa počas MDŠK priamo aktivít zúčastnilo 243 žiakov a 

žiačok, 5 učiteliek, zástupkyňa Rady rodičov Mgr. K. Mihová, Predseda 

Rady školy Ing. J. Dudoň i riaditeľ školy Ing. J.Ďuriník, ktorý v závere 

dňa podujatie vyhodnotil. 

 

Základnému podujatiu predchádzala návšteva Literárneho múzea Matice slovenskej v Martine, ktorej sa 
zúčastnili žiaci maturitného ročníka. 
 
V pondelok 24.10.2016  prebehli 4 pútavé aktivity : 
1. Pamäť v pohybe 
2. Tvorivosť je hra 
3. Zaujímavé myšlienky v tajničkách 
4. Nájdi a správne priraď 
 
1. Pamäť v pohybe bola súťaž, v ktorej za každú triedu 5-členné družstvá 1. ročníka mali preniesť spamäti text 
z bodu A do bodu B .  
Text sa týkal aktuálneho víťazstva  P.Sagana na Majstrovstvách sveta. 



Pri aktivite organizačne Mgr. V.Sabovej pomáhali žiačky III.C, ktoré prvákov usmerňovali a po ukončení 
súťaže texty vyhodnotili podľa určených kritérií : presnosť zapísaného textu, pravopis, rýchlosť prenosu. 
 Pri tejto aktivite žiaci a žiačky všetkých študijných odborov zistili, aká dôležitá je spolupráca, ale aj 
dobrá pamäť, zrozumiteľné čítanie, ovládanie pravopisu a trochu i rýchlosť. 
Konečné poradie tried bolo nasledovné:        1. miesto: I.A  
            2. miesto: I.G 
            3. miesto: I.E, I.C, I.B, I.D 
 

 
2. Tvorivosť je hra bolo podujatie, pri ktorom sa žiaci a žiačky 2. ročníka výborne zabavili a súčasne 
preukázali pod vedením Mgr. M. Rovňaníkovej  svoju tvorivosť. Vymýšľali v školskej knižnici, kde dostali 
súbor 6 slov zo svojho odboru, ktoré mali použiť vo vytvorenom vtipnom príbehu v rozsahu minimálne 1 strana 
A4. Následne text prepísali do notebooku a vytlačili.  
Najlepšie 2 príbehy, ktoré budú zverejnené v školskej ročenke, napísali žiaci 
 II.G – Zas a znovu Kóta 
 II.E. – Knižnica v plameňoch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Zaujímavé myšlienky v tajničkách hľadali 5-členné družstvá tried 3. ročníka za asistencie PhDr. Z. 
Čičmancovej, ktorí mali gramaticky správne napísať vyriešenú tajničku, pričom sa sledovala i správnosť 
jednotlivých slov v krížovke, aby riešenie neostalo len pri dedukcii. Keďže išlo o klasickú krížovku, niektorí 
žiaci mali s jej riešením problém. 
Konečné poradie tried bolo nasledovné:        1. miesto: III.D  
            2. miesto: III.B 
            3. miesto: III.E, C 
III.A a III.G  sa k tajničke nedopátrali. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Aktivita Nájdi a správne priraď sa týkala maturantov.  
Počas predchádzajúcej vyučovacej hodiny 30 žiaci III.A  rozmiestnili do všetkých priestorov školy 40 obálok, v 
ktorých boli jednotlivo ukryté mená spisovateľov, názov diela, úryvok z diela a odborná informácia o diele. 
Cieľom aktivity bolo nájsť texty  ukryté v priestoroch hlavných chodieb školy v priebehu 45 minút, odovzdať  
ich na štartovacom mieste v čajovom kútiku, správne priradiť meno autora k dielu, úryvku a odbornej 
informácii.  
Následne  ich zástupcovia tried pod vedením Mgr. K.Mihovej vyhodnotili. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keďže v hľadaných tituloch boli zastúpené i diela, ktoré nie sú súčasťou vzdelávacieho procesu, niektorí žiaci 
začali po nich nasledujúci deň v školskej knižnici pátrať a o ich zapožičanie  prejavili záujem.  
 Sme presvedčení, že MDŠK splnil svoje poslanie – žiaci a žiačky  v skupine zábavnou formou získavali  
nové informácie, zoznamovali s textom, knihou a niektorí i sami so sebou. Veríme, že mnohí i vďaka takému 
podujatiu si nájdu vzťah ku knihe  a školskej knižnici. 

                               
                                 

                                                                                  Mgr. Viera Sabová 

                                                                                                          vedúca školskej knižnice  

 


