
PODTATRANSKÁ KNIŽNICA  
 

VÝSTAVY   

2.12. – 25.01. 2020  Peter Kocák  
Výstava tvorby. 
Oddelenie umenia Spišská Sobota 
                                                                                                        

11.11. – 18.12.  Spišská paleta 
Výstava  výtvarných diel členov ART klubu pri Spišskom osvetovom stredisku. 
Podtatranská ulica č. 1 Centrum  
 

16. 10. 2019 – 16. 10. 2020  S knihou ma baví svet – 5. ročník 
Výstava výtvarných prác  žiakov základných  a materských škôl  
Podtatranská ulica č. 1 Centrum – oddelenie pre deti 

 

 

Adventný čas  

Celé Slovensko číta deťom (termíny stretnutí po dohode so ZŠ) 

Podtatranská ulica č. 1 Centrum 
Oddelenie umenia Spišská Sobota 
Pobočka Juh 1 
Pobočka Juh 3  
 

*** 
Podtatranská ulica 1, Centrum 

3.12. o 9,30 Ada Žigová: O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Zážitkové čítanie o snehuliakovi, počas ktorého sa deti oboznámia s tým, čo je to dobrý 
skutok, ako si vieme navzájom pomáhať, čo znamená pomôcť nezištne. Uvedomia si potrebu 
lásky v každodennom živote. Práca s knihou Ady Žigovej: O snehuliakovi s horúcim srdcom. 
MŠ Spišská Teplica 
 
4.12. o 10,00 Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu 
Na základe prečítaného textu spoznávame charakterové vlastnosti hlavnej hrdinky, 
dôležitosť kompletnej rodiny v živote dieťaťa, súrodeneckú lásku, túžbu po láske v rôznych 
podobách. Oboznamujeme sa s krízovými situáciami a ich riešením na základe výpovedí detí, 
informujeme sa s tiesňovými linkami. Zážitkové čítanie ku knihe Gabriely Futovej: Hľadám 
lepšiu mamu. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
5.12. o 8,00 Braňo Jobus: Láskavé rozprávky. Príbeh lásky ku klamstvu 
Zážitkové čítanie, počas ktorého sa deti  pomocou príbehu, hier a diskusie pokúsia prísť na 
to, že klamstvo je veľmi zlá vec a že klamať sa nemá. Práca s knihou Braňa Jobusa: Láskavé 
rozprávky. 
ZŠ s MŠ Komenského 



 
9.12. o 8,00 Ada Žigová: O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Zážitkové čítanie o snehuliakovi, počas ktorého sa deti oboznámia s tým, čo je to dobrý 
skutok, ako si vieme navzájom pomáhať, čo znamená pomôcť nezištne. Uvedomia si potrebu 
lásky v každodennom živote. Práca s knihou Ady  Žigovej: O snehuliakovi s horúcim srdcom. 
Life academy 
 
11.12. o 10,00 Anton Rákay: Rozprávky tatranské (Ako zvieratká upratovali) 
Prostredníctvom prečítaného textu vzbudiť u detí záujem o prírodu a o jej ochranu. 
Pripravenými otázkami sa deti zoznamujú s vhodným a nevhodným správaním sa v lese. 
Práca s prečítaným textom, prerozprávanie a zhodnotenie konania hlavných postáv. 
Zážitkové čítanie ku knihe Antona Rákaya: Rozprávky tatranské (Ako zvieratká upratovali). 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
12.12. o 10,00 Jozef Cíger Hronský: Tri múdre kozliatka 
Zážitkové čítanie pomocou knižných ukážok, hlavolamov a rébusov, počas ktorého bude 
úlohou porovnať výhody a nevýhody života na dedine a v meste, význam remesiel 
v minulosti a súčasnosti. Zároveň konaním zvieracích hrdinov poukázať na dôležitosť 
priateľstva. Práca s knihou Jozefa Cígera Hronského: Tri múdre kozliatka. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
12.12. o 11,00 Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu 
Na základe prečítaného textu spoznávame charakterové vlastnosti hlavnej hrdinky, 
dôležitosť kompletnej rodiny v živote dieťaťa, súrodeneckú lásku, túžbu po láske v rôznych 
podobách. Oboznamujeme sa s krízovými situáciami a ich riešením na základe výpovedí detí, 
informujeme sa s tiesňovými linkami. Zážitkové čítanie ku knihe Gabriely Futovej: Hľadám 
lepšiu mamu. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
16.12. o 9,00 Ada Žigová: O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Zážitkové čítanie o snehuliakovi, počas ktorého sa deti oboznámia s tým, čo je to dobrý 
skutok, ako si vieme navzájom pomáhať, čo znamená pomôcť nezištne. Uvedomia si potrebu 
lásky v každodennom živote. Práca s knihou Ady  Žigovej: O snehuliakovi s horúcim srdcom. 
MŠ Podtatranská 
 
18.12. o 10,00 Gabriela Futová: Hľadám lepšiu mamu 
Na základe prečítaného textu spoznávame charakterové vlastnosti hlavnej hrdinky, 
dôležitosť kompletnej rodiny v živote dieťaťa, súrodeneckú lásku, túžbu po láske v rôznych 
podobách. Oboznamujeme sa s krízovými situáciami a ich riešením na základe výpovedí detí, 
informujeme sa s tiesňovými linkami. Zážitkové čítanie ku knihe Gabriely Futovej: Hľadám 
lepšiu mamu. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
 

 

 



19.12. o 9,00 Gabriela Futová: HUPS, RUPS a ŠUPS  

Zážitkové čítanie, slovné hry a práca s knihou Gabriely Futovej: Hups, rups a šups. 

Uvedomenie si dôležitosti priateľstva. Schopnosť pracovať so slovom pri oprave chýb, ktoré 

spôsobili tlačiarenskí škriatkovia. 

ZŠ s MŠ Komenského 

 

19.12. o 10,00 Jozef Cíger Hronský: Tri múdre kozliatka 
Zážitkové čítanie pomocou knižných ukážok, hlavolamov a rébusov, počas ktorého bude 
úlohou porovnať výhody a nevýhody života na dedine a v meste, význam remesiel 
v minulosti a súčasnosti. Zároveň konaním zvieracích hrdinov poukázať na dôležitosť 
priateľstva. Práca s knihou Jozefa Cígera Hronského: Tri múdre kozliatka. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
Oddelenie umenia Spišská Sobota  

03.12  o 10,00  O snehuliakovi s horúcim srdcom.  A. Žigová 

Zážitkové čítanie. Čo je dobrý skutok, ako konať dobré skutky a ako si vieme navzájom 

pomáhať. 

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  2.B 

 

05.12.  o 10,00  Hodina informačnej výchovy pre materské školy a hodina muzikoterapie. 

Spisovatelia, ilustrátori. 

 

09.12.  o 13,30  Pôvod slov.  Slováci a slová. Zážitkové čítanie. 

LIFE ACADEMY   4.P 

 

10.12.  o 10,00  Lov slov.  

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa. Knihy:  Lov slov, Polička a jej polička. Čítajte 

s nami... 

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  3.B 

 

12.12.  o10,00  Osudy spišských miest. 

Literárne pásmo. Povesti A. Grosza, A. Mareca 

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  4.C 

 

13.12.  o 9,00  Exupéry a jeho Malý princ – Dobre vidíme iba srdcom. 

Zážitkové čítanie, detstvo a život francúzskeho spisovateľa. 

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  4.A 

 

13.12.  o 10,00  Lov slov.  

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa. 

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  3.A 

 



16.12.  o 8,30  Čo vám v škole nepovedia. Pohľad do tajomného života zvierat.  

Zážitkové čítanie. 

ZŠ Matejovce  3. A 

 

17.12.  o 8,30  Lov slov.  

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa. 

ZŠ Matejovce  4. A 

 

19.12.  o 8,30  Umenie Spiša.  Levočský oltár. 

Populárno – náučné pásmo, v ktorom predstavíme Majstra Pavla a jeho dielo v historických 

súvislostiach. 

ZŠ  Matejovce  7.A 

 

20.12.  o 8,30  Čo vám v škole nepovedia. Pohľad do tajomného života zvierat.   

Zážitkové čítanie. 

ZŠ Matejovce   2.A 

 

Pobočka Juh 1 

2.12. o 10:00 O Guľkovi Bombuľkovi 

Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi – hlasné čítanie úryvkov z knihy, rozhovor s deťmi o 

dobrých a zlých vlastnostiach, o priateľstvách, pochopenie textu. 

ZŠ s MŠ Dostojevského 

 

2.12. o 11:00 Svetozár 

Zážitkové čítanie o tolerancii a znášanlivosti, spolužitie človeka s prírodou a životom v nej.  

ZŠ s MŠ Dostojevského 

 

3.12. o 9:00 Ján Uličiansky: Leonardo, kocúr z ulice                                                         

Zážitkové čítanie o zodpovednosti za vlastné konanie, pomoc druhým, 

starostlivosť o blízkych, tvorivé dielne. 

ŽŠ a MŠ Mládeže 

 

6.12. o 10:00 Môj anjel sa vie biť 

Zážitkové čítanie ku  knihe Romana Brata. Obeťou šikanovania sa môže stať každý. Dieťa, 

ktoré sa stalo obeťou šikanovania o probléme hovoriť nemusí, no potrebuje našu pomoc. O 

tomto všetkom hovorí kniha spisovateľa Romana Brata. Prečítanie pripraveného textu, 

rozhovor  s deťmi na danú tému, poukázanie na negativizmus tohto pálčivého problému. 

ZŠ s MŠ Dostojevského 

 

 

 



9.12. o 9:00 Strakáč a Tióni 

Čo má urobiť chlapec, ktorému sa iné deti posmievajú, stratí kamarátov a chuť hrať sa a 

smiať? Zážitkové čítanie o poznaní skutočného priateľstva, o súcite s utrpením  iných a aj o 

smiechu ako lieku na všetky bolesti. 

ZŠ a MŠ Mládeže 

 

9.12. o 10:00 Antoine de Saint Exupéry: Malý princ                                                        

Literárne pásmo a prezentácia o francúzskom spisovateľovi a jeho najznámejšej knihe. 

Priblíženie filozofických tém a myšlienok. Premietanie ukážok zachytávajúcich život autora v 

kabíne lietadla.     

ZŠ a MŠ Mládeže    

 

10.12. o 10:00 Minipinkovia 

Zážitkové čítanie o tom, aké je ťažké poslúchať príkazy a zákazy rodičov, o tajných túžbach, 

nesplnených snoch a fantazijných svetoch. 

ZŠ a MŠ Francisciho 

 

13.12. o 10:00 Poškoláci 

Zamyslenie sa nad medziľudskými vzťahmi s knihou G. Futovej. Trieda predstavuje určitú 

skupinu, avšak väčšina skupín má sklon deliť sa  na menšie podskupiny. V knihe Poškoláci 

každá takáto podskupina si vytvára vlastné normy a členstvo v nej závisí od ich uznávania. 

Prečítanie pripravených ukážok z knihy, rozhovor o danej téme. 

ZŠ a MŠ Mládeže 

 

16.12. o 9:00 Antoine de Saint Exupéry: Malý princ                                                        

Literárne pásmo a prezentácia o francúzskom spisovateľovi a jeho najznámejšej knihe. 

Priblíženie filozofických tém a myšlienok. Premietanie ukážok zachytávajúcich život autora v 

kabíne lietadla.     

ZŠ a MŠ Tajovského 

 

16.12. o 10:00 Dobrodružná literatúra pre deti a mládež 

Powerpointová prezentácia, znaky, delenie, história a vývoj dobrodružnej literatúry a jej 

hlavní predstavitelia a ich najznámejšie diela. 

ZŠ a MŠ Mládeže 

 

17.12. o 10:00 Druhá svetová vojna očami Anny Frankovej 

Anna Franková mala 13 rokov, keď jej rodičia darovali denník. Opísala v ňom život počas 

ukrývania  cez vojnu. Denník sa zachoval a bol po vojne zverejnený. Prezentácia doplnená 

ukážkami z filmu o Anne Frankovej a čítanie ukážok z knihy Denník Anny Frankovej. 

ZŠ a MŠ Mládeže 

 



19.12. o 10:00 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského                                                         

Predstavenie života a tvorby najvýznamnejšieho slovenského autora a zberateľa ľudových 

rozprávok. Ukážky, hádanie rozprávok, archaizmy v rozprávkach, skladanie portrétu autora. 

ZŠ a MŠ Tajovského 

 

20.12. o 9:00 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského                                                         

Predstavenie života a tvorby najvýznamnejšieho slovenského autora a zberateľa ľudových 

rozprávok. Ukážky, hádanie rozprávok, archaizmy v rozprávkach, skladanie portrétu autora. 

ZŠ a MŠ Tajovského 

 

                                

Pobočka Juh 3 

3.12.2019  o  9,00  Ada Žigová: O snehuliakovi s horúcim srdcom 

Čo je dobrý skutok. Ako si vieme navzájom pomáhať. Čo znamená pomôcť nezištne. Potreba 

lásky v každodennom živote. Zážitkové čítanie. 

MŠ  Spišská Teplica 

 

9.12.2019  o 9,30    Ada Žigová: O snehuliakovi s horúcim srdcom Čo je dobrý skutok. Ako si 

vieme navzájom pomáhať. Čo znamená pomôcť nezištne. Potreba lásky v každodennom 

živote. Zážitkové čítanie. 

MŠ  Life Academy 

 

11.12.2019  o 9,00   Mariana Grznárová: Maťko a Kubko s medveďom skamarátili 

Ak sa môžeme o niekoho oprieť, je nám ľahšie na svete.  Stopy zvierat. Deti mimikou 

a gestikuláciou vyjadria pocity medveďa, oviec. Čítanie príbehu, premietanie. Zážitkové 

čítanie. 

ZŠ  Jarná  2.c 

 

12.12.2019  o 10,00   Mariana Grznárová: Maťko a Kubko s medveďom skamarátili 

Ak sa môžeme o niekoho oprieť, je nám ľahšie na svete.  Stopy zvierat. Deti mimikou 

a gestikuláciou vyjadria pocity medveďa, oviec. Čítanie príbehu, premietanie. Zážitkové 

čítanie. 

ZŠ  Jarná  2.a 

 

16.12.2019  o 9,00  Katarína Kerekesová: Záhada vianočného svetla 

Vianočný príbeh Mima a Lízy. Úlohy so zaviazanými očami. Záchrana vianočného svetielka. 

Odvaha a priateľstvo. Premietane príbehu. 

MŠ Podtatranská 

 

 

 



18.12.2019  o 9,00  Mária Lazarová:  Ema a ružová veľryba 

Každý z nás môže byť hrdinom. Dôležitosť priateľstva. Kto zachráni veľrybu? Interaktívna 

práca s deťmi, hry. Čítanie ukážok, premietanie obrázkov. 

ZŠ  Jarná  3.a 

 

18.12.2019  o 10,00  Carlo Collodi: Pinochio 

Klamal si už niekedy? Následky lži. Hra: Lov na čestnosť. Naučme sa hovoriť pravdu. Priznanie 

si chyby. Dôvera, odvaha, sľub, úcta. Stvárnenie príbehu mimikou a gestikuláciou. 

Premietanie časti príbehu. 

ZŠ Jarná 4.c. 

 

Zmena programu vyhradená! 


