
PODTATRANSKA KNIŽNICA  
 

VÝSTAVY 

9.1. -26.2.   Jarmila Zacher- Pajpachová & Shamim Mohammadi  

Podtatranská ulica č. 1 

 

17.02. - 27.3. 2020 ZASAĎ DOM, POSTAV STROM  

výstava ZUŠ Štefánikova ul.  Poprad  

Sobotské námestie 1738/22 a 1739/24 Oddelenie umenia  
 

S knihou ma baví svet – 5. ročník (stála výstava) 

Výstava výtvarných prác  žiakov základných  a materských škôl. 

Podtatranská ulica č. 1 Centrum – oddelenie pre deti 

 

Podtatranská ulica 1, Centrum 
KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

 

Podujatie mesiaca: Dystopický svet 

Teoretické zoznámenie sa s trendovým žánrom, poukázanie na najvýznamnejšie diela tohto 

typu nielen z knižnej, ale aj z filmovej oblasti. Určené pre 9. ročník ZŠ a študentov SŠ. 

Termín po dohode s pedagógmi. 

 

5.2. o 10,00 Magdalénka a psík z knižnice 

Zážitkové čítanie na tému dôležitosti čítania kníh, ale aj nadväzovania nielen ľudských 
priateľstiev. 
ZŠ s MŠ Komenského  
 

6.2. o 8,00 Medzinárodný deň bez mobilu 

Interaktívna prednáška s PhDr. Dašou Toporcerovou, PhD. k blížiacemu sa "Medzinárodnému 

dňu bez mobilu". 

Stredná zdravotnícka škola 

 

6.2. o 10,00 Mimi a Líza 

Zážitkové čítanie, hry. Dôležitosť priateľstva aj napriek hendikepu. 
ZŠ s MŠ Komenského 

  
13.2. o 8,00 Lov slov  

Malé dobrodružstvo z čítania a písania, hra so slovami prostredníctvom autorovej knihy. 
Slovné hračky, rébusy, prešmyčky, hádanky a vytváranie nových slov. 
ZŠ s MŠ Komenského 

 

 



13.2. o 9,00,  Mimi a Líza 

Zážitkové čítanie, hry. Dôležitosť priateľstva aj napriek hendikepu. Zážitkové čítanie, hry. 
Dôležitosť priateľstva aj napriek hendikepu. 
ZŠ s MŠ Komenského 

 

13.2. o 11,00 J.C. Hronský deťom 

Bábkové predstavenie kníh slovenského autora. Hlavní hrdinovia rozprávajú o svojom 
tvorcovi a jeho knihách. 
ZŠ s MŠ Komenského 

 

17. 2. o 17,00 Literárny večer s dielom Štefana Krčméryho  

Pripomienkový večer k 65. výročiu úmrtia slovenského básnika, historika a kritika spojený 

s čítaním úryvkov z jeho tvorby. 

Verejnosť mesta Poprad 
 

18.2. o 10,00 Informačná výchova 

Základná orientácia v knižnici, príprava na slávnostné uvítanie prvákov do knižnice. 
MŠ Veľká 

 

20.2. o 9,00 Lov slov 

Malé dobrodružstvo z čítania a písania, hra so slovami prostredníctvom autorovej knihy. 
Slovné hračky, rébusy, prešmyčky, hádanky a vytváranie nových slov. 
ZŠ s MŠ Komenského 

 

20.2. o 10,00 Mimi a Líza 

Zážitkové čítanie, hry. Dôležitosť priateľstva aj napriek hendikepu. 
ZŠ s MŠ Komenského 

 

21.2. o 10,00 Magdalénka a psík z knižnice 

Zážitkové čítanie na tému dôležitosti čítania kníh, ale aj nadväzovania nielen ľudských 
priateľstiev. 
ZŠ s MŠ Komenského 

 

25.2. o 17,00 Z rozprávky do rozprávky 

Podvečerné čítanie rozprávok pre malých čitateľov spojené s premietaním, tvorivými 

dieňami a hrami.  

Pre predškolákov mesta Poprad 

 

25.-26.2. Hviezdoslavov Kubín  

Obvodné kolá súťaže v prednese poézie a prózy. Hlavný organizátor – Podtatranské osvetové 

stredisko v Poprade. 

Žiaci základných škôl mesta Poprad 
 

 



 

27.2. o 9,00 Hups, Rups a Šups 

Zážitkové čítanie , slovné hry, dôležitosť priateľstva. Schopnosť pracovať so slovom pri 
oprave chýb, ktoré spôsobili tlačiarenskí škriatkovia. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 

10.-16.2. Národný týždeň manželstva: 
 
10.2. o 17,00 Večer o láske a manželstve s láskou a manželmi 
Večer pre manželské páry, kde sa budú premietať krátke videá o manželstve spojené 
s diskusiou a dotazníkom pre manželov, v ktorom otázky zábavnou formou preveria ako 
dobre sa manželia navzájom poznajú. 
Manželské páry mesta Poprad 
 
12.2. o 17,00 Príbeh lásky z histórie 
Priblíženie zaujímavého manželstva z histórie – Frida Kahlo a Diega Rivera  
 
14.2. od 8,00- 18,30 Rande v knižnici  
Prežite výnimočný deň so svojou polovičkou v objatí medzi knihami s malým občerstvením, 
vyberte si knihy o láske a vzťahoch a nechajte sa prekvapiť milým darčekom. 
 

Oddelenie umenia Spišská Sobota 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

04.02.  o 10,00  Tri múdre kozliatka. J.C. Hronský 

Zážitkové čítanie o dobrodružstvách Hronského hrdinov – motív odchodu z domova do sveta.                                                                                                          

ZŠ s MŠ   Spišská Sobota  

06.02.  o 10,00  Rozprávková záhrada. M. Rázusová Martáková 

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky, rozbor knihy povestí o Jurovi Jánošíkovi. 

ZŠ s MŠ   Spišská Sobota  

07.02.  o 8,30  Rozprávková záhrada. M. Rázusová Martáková 
Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky, rozbor knihy povestí o Jurovi Jánošíkovi. 
ZŠ s MŠ   Spišská Sobota  
 
07.02.  o 10,00  Kľúče od rozprávky. M. Ďuríčková 

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky. Práca s knihou, čítanie a rozbor úryvkov z jej 

kníh. 

ZŠ s MŠ   Spišská Sobota  

10.02.  o 10,00  Tri múdre kozliatka. J.C. Hronský 
Zážitkové čítanie o dobrodružstvách Hronského hrdinov – motív odchodu z domova do sveta.       
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota 
 
 
 



 

11.02.  o 10,00  Kľúče od rozprávky. M. Ďuríčková 

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky. Práca s knihou, čítanie a rozbor úryvkov z jej 
kníh. 
ZŠ s MŠ   Spišská Sobota  
 

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

Ako sa staráme o knihy, čo je to knižnica, kto je spisovateľ a kto ilustrátor. 

18.02.  o 8,30  Rozprávková záhrada. M. Rázusová Martáková 
 Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky, rozbor knihy povestí o Jurovi Jánošíkovi. 
ZŠ s MŠ   Matejovce   
 
19.02. o 10,00 Fašiangové posedenie 
Posedenie pri knihách na tému Fašiangy 
Dámsky klub 
 

20.02.  o 8,30  Tri múdre kozliatka. J.C. Hronský 
Zážitkové čítanie o dobrodružstvách Hronského hrdinov – motív odchodu z domova do sveta.      
ZŠ s MŠ   Matejovce  
 

21.02.  o 8,30  Kľúče od rozprávky. M. Ďuríčková 
Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky. Práca s knihou, čítanie a rozbor úryvkov z jej 
kníh. 
ZŠ s MŠ   Matejovce  
 
24.02.  o 8,30  Umenie Spiša – Levočský oltár. 
Populárno – náučne pásmo, v ktorom predstavíme Majstra Pavla a jeho dielo v historických 
súvislostiach. 
ZŠ s MŠ   Matejovce   6.A. 
                                                                         
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA  
10.2. o 16,00 Večer o láske a manželstve s láskou a manželmi 
Večer pre manželské páry, kde sa budú premietať krátke videá o manželstve spojené 
s diskusiou a dotazníkom pre manželov, v ktorom otázky zábavnou formou preveria ako 
dobre sa manželia navzájom poznajú. 
Manželské páry mesta Poprad 
 
12.02.  o 10,00  NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA 

Betty Mac Donald:  Vajce a ja, čítanie a rozprávanie na tému manželstva. 

Dámsky klub 

14.2. od 9,00- 17,00 Rande v knižnici  
Prežite výnimočný deň so svojou polovičkou v objatí medzi knihami s malým občerstvením, 
vyberte si knihy o láske a vzťahoch a nechajte sa prekvapiť milým darčekom. 

 

 



Pobočka Juh 1 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 
 

4.2. o 9:00 Nototo  a strašidelná škola Elvíry Múdrej 
Zážitkové čítanie o prekonávaní strachu a samých seba. Čítanie ukážok a hry. 
ZŠ a MŠ Mládeže 
 
6.2. 9:00 Informačná výchova pre I. ročník 
Ako sa rodí kniha, orientácia v knižnom fonde. 
ZŠ a MŠ Mládeže 
 
7.2. o 10:00 Informačná výchova pre I. ročník  
Ako sa rodí kniha, orientácia v knižnom fonde. 
ZŠ a MŠ Mládeže 
 
13.2. o 10:00 Koncentračné tábory – holokaust 
Druhá svetová vojna patrila k najhrozivejším udalostiam,  na ktoré si ľudstvo spomína. 
Koncentračné tábory sa stali synonymom hrôzy a beštiálneho vraždenia. Prezentácia 
doplnená ukážkami z vojnových filmoch, prečítanie pripravených ukážok z kníh. 
ZŠ a MŠ Dostojevského 
 
17.2.  o 9:00 Minipinkovia 
Zážitkové čítanie o tom aké  je ťažké poslúchať príkazy a zákazy rodičov, o tajných túžbach, 
nesplnených snoch a fantazijných svetoch. 
 
24.2. o 9:00 Informačná výchova pre I. ročník 
Ako sa rodí kniha, orientácia v knižnom fonde. 
ZŠ a MŠ Tajovského 
 
24.2. o 10:00 Informačná výchova pre I. ročník 
Ako sa rodí kniha, orientácia v knižnom fonde. 
ZŠ a MŠ Tajovského 
 
25.2. o 10:00 Informačná výchova pre I. ročník 
Ako sa rodí kniha, orientácia v knižnom fonde. 
ZŠ a MŠ Tajovského 
 
Pre verejnosť:   
 
7.2. od 14:00 – 17:00 Hravé piatky v knižnici  
Bavia ťa spoločenské hry? Chceš vytvárať nové veci? Vezmi kamarátov a príďte sa zabaviť do 
knižnice. Ak sa hrať nechceš, môžeš si u nás spraviť domáce úlohy, pracovať na školských 
projektoch alebo si čítať. Sprav si úlohy v knižnici, zabav sa a maj voľný víkend! 
Každý piatok od 14:00 – 17:00 pre všetky deti základných škôl. 
 
 
 



10.2. o 16,00 Večer o láske a manželstve s láskou a manželmi 
Večer pre manželské páry, kde sa budú premietať krátke videá o manželstve spojené 
s diskusiou a dotazníkom pre manželov, v ktorom otázky zábavnou formou preveria ako 
dobre sa manželia navzájom poznajú. 
Manželské páry mesta Poprad 
 
13.2. o 16:00 Národný týždeň manželstva: Hana&Jozef 
Posedenie s čitateľmi pri príležitosti národného týždňa manželstva, spojené s prezentáciu 
a fotodokumentáciou o  manželstve a zaujímavom spoločnom živote našej herečky 
a aktivistky Hany Gregorovej a jej manžela, spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, čítanie 
ľúbostných príbehov. 
 
14.2. od 9,00- 17,00 Rande v knižnici  
Prežite výnimočný deň so svojou polovičkou v objatí medzi knihami s malým občerstvením, 
vyberte si knihy o láske a vzťahoch a nechajte sa prekvapiť milým darčekom. 
 
14.2. od 14:00 – 17:00 Hravé piatky v knižnici  
Bavia ťa spoločenské hry? Chceš vytvárať nové veci? Vezmi kamarátov a príďte sa zabaviť do 
knižnice. Ak sa hrať nechceš, môžeš si u nás spraviť domáce úlohy, pracovať na školských 
projektoch alebo si čítať. Sprav si úlohy v knižnici, zabav sa a maj voľný víkend! 
Každý piatok pre všetky deti základných škôl. 
 
18.2. o 16:00 Poďme sa rozprávať: FAŠIANGY 
Stretnutie a diskusia  na tému - fašiangové tradície.  Pripomeňme si spoločne toto bujaré 
obdobie v roku, ktoré je plné radovánok a hodovania. Pohovorme si o našich tradíciách, 
o pôvode  a ako ich prežívame. 
 
21.2.  Hravé piatky v knižnici  
Bavia ťa spoločenské hry? Chceš vytvárať nové veci? Vezmi kamarátov a príďte sa zabaviť do 
knižnice. Ak sa hrať nechceš, môžeš si u nás spraviť domáce úlohy, pracovať na školských 
projektoch alebo si čítať. Sprav si úlohy v knižnici, zabav sa a maj voľný víkend! 
Každý piatok od 14:00 – 17:00 pre všetky deti základných škôl. 
 
28.2.  Hravé piatky v knižnici  
Bavia ťa spoločenské hry? Chceš vytvárať nové veci? Vezmi kamarátov a príďte sa zabaviť do 
knižnice. Ak sa hrať nechceš, môžeš si u nás spraviť domáce úlohy, pracovať na školských 
projektoch alebo si čítať. Sprav si úlohy v knižnici, zabav sa a maj voľný víkend! 
Každý piatok od 14:00 – 17:00 pre všetky deti základných škôl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pobočka Juh 3 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

 

3.2.  o 9,00  Informačná výchova 
 Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať 
knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
4.2. o 9,00  Informačná výchova 
 Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať 
knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
5.2. o 9,00  Informačná výchova 
Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať 
knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
6.2. o 9,00  Informačná výchova 
Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať 
knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
7.2. o 9,00  Informačná výchova 
Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať 
knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
11.2. o 9,00  Informačná výchova 
Čo je knižnica, ako sa stať čitateľom, ako sa narodí kniha, správanie ku knihám, ako si hľadať 
knihy. 
ZŠ s MŠ Sv. Jána Pavla II.  
 
12.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ  s MŠ Letná  
 
13.2.  o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Letná   
 
14.2.  o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice  
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Letná 
 
 
 



Národný týždeň manželstva 
14.2. od 9,00- 17,00 Rande v knižnici  
Prežite výnimočný deň so svojou polovičkou v objatí medzi knihami s malým občerstvením, 
vyberte si knihy o láske a vzťahoch a nechajte sa prekvapiť malým darčekom. 
 
17.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
19.2. 9,00  J.C. Hronský – 120. výročie narodenia 
Smelý zajko a jeho dobrodružstvá. Odvaha. Dobré srdce. Zážitkové čítanie. 
MŠ Letná 
 
21.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
24.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
25.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
26.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ s MŠ Jarná 
 
27.2. o 9,00  Slávnostný zápis do knižnice 
Odovzdávanie čitateľských preukazov a požičanie prvej knihy. 
ZŠ Sv. Jána Pavla II. 
 

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 

 


