
Kalendár podujatí na mesiac marec 2020. 
 

VÝSTAVY 

 

VÝTVARNÝ SALÓN 2020 09.3.-21.3.2020. 
vernisáž výstavy- 09.03.2020 15.30hod. 
Podtatranská ulica č. 1 
 

17.02. - 27.3. 2020 ZASAĎ DOM, POSTAV STROM  

výstava ZUŠ Štefánikova 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 – účastníkov podujatia 

S knihou ma baví svet – október 2019.  

Podtatranská ulica č. 1 Centrum – oddelenie pre deti 

 

KULTÚRNO- VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ – Týždeň slovenských knižníc  

2.3. o 14:00 Najlepší knihomoľ. 
Vyhodnotenie a vyhlásenie najlepšieho čitateľa za rok 2019 v kategóriách detský čitateľ, 
študent a dospelý čitateľ. 
 
03.03. o 17:00 Beseda so Zdenkou Wenzlovou Švábekovou. 
Stretnutie so slovenskou spisovateľkou. 
 
04.03. o14:00 Vansovej Lomnička. 
Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy organizovaná Úniou žien Slovenska s finančnou 
podporou Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky. 
 
5.3 o 17:00 Beseda so spisovateľom Johnym Peťkom.  
Stretnutie so slovenským spisovateľom. 
 
6.3.o 10:00 V knižnici je zábava. 

Podujatie zamerané na stretnutie rodín-  rodičov, starých rodičov s deťmi. 
Cieľom je ukázať, že aj v knižnici môže byť zábava pre všetkých členov rodiny. 
Spoločné stretnutie a zábava spojená s oddychom v priestoroch knižnice. 
                       
2.3.- 6.3. od 8:00-15:00 Havránkovo 
Jarný denný tábor pre deti v knižnici.      
 
 

 

 

 

 



 

 

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

 

9.3. o 10,00 Príbehy o zvieratkách 
Zážitkové čítanie. Na základe prečítaných textov spoznávanie života domácich a lesných 
zvierat. Formou hádaniek a otázok deti aktívne zapájame do pochopenia témy. Spoznávajú 
význam prečítaného textu a prehlbujú si svoje doterajšie poznatky. 
MŠ Life Academy 
 
10.3. o 9,15 Príbehy o zvieratkách 
Zážitkové čítanie. Na základe prečítaných textov spoznávanie života domácich a lesných 
zvierat. Formou hádaniek a otázok deti aktívne zapájame do pochopenia témy. Spoznávajú 
význam prečítaného textu a prehlbujú si svoje doterajšie poznatky. 
MŠ Spišská Teplica 
 
11.3. o 9,15 Príbehy o zvieratkách 
Zážitkové čítanie. Na základe prečítaných textov spoznávanie života domácich a lesných 
zvierat. Formou hádaniek a otázok deti aktívne zapájame do pochopenia témy. Spoznávajú 
význam prečítaného textu a prehlbujú si svoje doterajšie poznatky. 
MŠ Spišská Teplica  
 
12.3. o 8,00 Leonardo, kocúr z ulice 
Zážitkové čítanie o zodpovednosti za vlastné konanie, pomoc druhým, starostlivosť o 
blízkych, tvorivé písanie a tvorivé dielne. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
12.3. o 9,00 Kľúče od rozprávky  
Bábkové predstavenie tvorby slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej za pomoci hlavnej 
hrdinky Danky Botkovej. Rozprávky, básničky, pesničky, hry, riekanky, videonahrávky z 
tvorby a o tvorbe autorky. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
12.3. o 10,00 J. C. Hronský deťom 
Bábkové predstavenie kníh slovenského autora. Hlavní hrdinovia rozprávajú o svojom 
tvorcovi a jeho knihách. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
12.3. o 11,00 Hups, Rups, Šups 
Zážitkové čítanie, slovné hry, dôležitosť priateľstva. Schopnosť pracovať so slovom pri oprave 
chýb, ktoré spôsobili tlačiarenskí škriatkovia. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
13.3. o 10,00 J.C. Hronský deťom 
Bábkové predstavenie kníh slovenského autora. Hlavní hrdinovia rozprávajú o svojom 
tvorcovi a jeho knihách. 
ZŠ s MŠ Komenského  
 



 
 
 
17.3. o 10,00 Otvor sa rozprávka  
Zážitkové čítanie. Spoznávanie vybraných rozprávok, v ktorých sa ukrývajú dobré i zlé ľudské 
vlastnosti, dramatizáciou textu deti ľahšie nájdu poučenie, ktoré sa v nich skrýva. Popletené 
názvy známych rozprávok overia či deti poznajú ich správne názvy. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
19.3.  o 8,00 Dokonalá Klára 
Zážitkové čítanie. Ukážkami z knihy hľadáme dokonalosť v bežnom živote, dokonalé 
správanie dokonalých ľudí či dokonalé povolania . Dramatizácia textu. 
ZŠ s MŠ  Komenského 
 
19.3. o 9,00 Čo baby nedokážu 
Zážitkové čítanie. Potreba rodiny, súrodenecká láska, nový člen a jeho prijatie. Tvorivé 
dielne.  
ZŠ s MŠ Komenského 
 
19.3. 10,00 Kľúče od rozprávky 
Bábkové predstavenie tvorby slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej za pomoci hlavnej 
hrdinky Danky Botkovej. Rozprávky, básničky, pesničky, hry, riekanky, videonahrávky z 
tvorby a o tvorbe autorky. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
19.3. o 11,00 
Prechádzky prírodou 
Bábkové predstavenie príbehov z kníh slovenského autora Ruda Mórica prostredníctvom 
Maca Laca. Prechádzka lesom spojená s poznávaním života v ňom. Láska k prírode a 
všetkému, čo v nej žije. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
24.3. o 10,00 Otvor sa rozprávka 
Zážitkové čítanie. Spoznávanie vybraných rozprávok, v ktorých sa ukrývajú dobré i zlé ľudské 
vlastnosti, dramatizáciou textu deti ľahšie nájdu poučenie, ktoré sa v nich skrýva. Popletené 
názvy známych rozprávok overia či deti poznajú ich správne názvy. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 

 

 

 

 

 

 



 

Oddelenie umenia Spišská Sobota 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 
03.03.2020  o 10,00  Tvorivé dielne. 
Výroba ozdobných reťazí a náhrdelníkov z korálikov. 
ZŠ s MŠ Spišská Sobota  
  
04.03.2020  o 13,30  M. Kukučín. 
Literárno – hudobné pásmo o známom slovenskom spisovateľovi. 
KLUB  SENIOROV  SPIŠSKÁ  SOBOTA 
 

09.03.2020  o 10,00  Klenotnica rozprávok. P. Dobšinský. 
Literárne pásmo o živote a tvorbe P. Dobšinského- čítanie úryvkov z kníh Nebeská sláva, 
Trojruža, Slovenské rozprávky. 
ZŠ s MŠ Spišská Sobota 
 

09.03.2020  o 13,30  Dúha vodu pije. 
Príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky. Ľudová slovesnosť a jej významné postavenie 
v kultúre slovenského ľudu. 
LIFE ACADEMY  Poprad   
 

10.03.2020  o 9,00  Slávnostný zápis prvákov. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota  
  
11.03.2020  o 9,00  Slávnostný zápis prvákov. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota   

 

12.03.2020  o 9,00  Môj anjel sa vie biť.  R. Brat 
Zážitkové čítanie k rovnomennej knihe R. Brata. Obeťou šikanovania sa môže stať každý. 
Prečítanie textu, rozhovor s deťmi na danú tému. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota 
    
12.03.2020  o 10,15  Dúha vodu pije. 
Príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky. Ľudová slovesnosť a jej významné postavenie 
v kultúre slovenského ľudu. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota    
 
13.03.2020  o 8,30  Dúha vodu pije. 
Príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky. Ľudová slovesnosť a jej významné postavenie 
v kultúre slovenského ľudu. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota    
 
16.03.2020  o 13,30  Poézia D. Heviera. 
Literárne pásmo o živote a diele autora (výber z poézie) 
LIFE ACADEMY   Poprad    

 

 



 
 
17.03.2020  o 10,00  Klenotnica rozprávok. P. Dobšinský 
Literárne pásmo o živote a tvorbe P. Dobšinského- čítanie úryvkov z kníh Nebeská sláva, 
Trojruža, Slovenské rozprávky. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota  
   
19.03.2020  o 10,00  Hodina informačnej výchovy pre materské školy a hodina 
muzikoterapie.  
Ako rozoznáme básničky, rozprávky a náučné knihy. 
 
19.03.2020  o 8,30  Vysoké Tatry. 
zaujímavosti z histórie našich veľhôr (ukážky z diel A. Mareca, I. Bohuša. 
ZŠ s MŠ    Matejovce  
 
20.03.2020  o 10,00  Môj anjel sa vie biť. R. Brat 
Zážitkové čítanie k rovnomennej knihe R. Brata. Obeťou šikanovania sa môže stať každý. 
Prečítanie textu, rozhovor s deťmi na danú tému. 
ZŠ s MŠ    Spišská Sobota    
 
23.03.2020  o 8,30  Opice z našej police a Osmijanko. K. Bendová 
Literárne pásmo. Stretnutie s populárnymi postavičkami z kníh spisovateľky K. Bendovej. 
ZŠ s MŠ    Matejovce 
 
24.03.2020  o 8,30   Slávnostný zápis prvákov. 
ZŠ s MŠ    Matejovce  
 

26.03.2020  o 8,30  Pôvod slov. 
Populárno – náučné pásmo, nazretie do etymológie a zároveň aj histórie regiónu. 
ZŠ s MŠ    Matejovce   
 
27.03.2020  o 8,30  Klenotnica rozprávok. P. Dobšinský. 
Literárne pásmo o živote a tvorbe P. Dobšinského- čítanie úryvkov z kníh Nebeská sláva, 
Trojruža, Slovenské rozprávky. 
ZŠ s MŠ    Matejovce   
 

 

 

 

 

 

 

 



Pobočka Juh 1 

KULTÚRNO- VZDELÁVACIE PODUJATIA PRE VEREJNOSŤ 
 
6.3., 13.3., 20.3., 27.3.  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 urobiť domáce úlohy, pracovať na školských 

projektoch alebo si čítať. Urob si úlohy v knižnici, zabav sa a maj voľný víkend! 

Každý piatok od 14:00 – 17:00 pre všetky deti základných škôl. 
 

2.-6.3. o 10:00 Prázdniny v knižnici 

Zážitkové čítanie, tvorivé aktivity, premietanie rozprávok. 
 

26.3. o 16:00  POĎME SA ROZPRÁVAŤ: Kniha vs.film 

Ďalšie tematické stretnutie, na ktorom sa porozprávame a zhodnotíme  

knižné príbehy, ktoré sa dostali aj na filmové plátno. 
 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

 

9.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Mládeže 
 

9.3. o 10:00 Roald Dahl: Žirafa, Pelly a ja 

Zážitkové čítanie na témy výnimočnosť, zvláštnosť a rozvoj čitateľských schopností; 

rozvoj fantázie, formovanie schopnosti predvídania, usudzovania a odvodzovania na 

základe informácií, ilustrácií, osobných skúseností a textu. 

ZŠ a MŠ Mládeže 
 

10.3. o 9:00 Minipinkovia 

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

nesplnených snoch a fantazijných svetoch. 

ZŠ a MŠ Mládeže 
 

10.3. o 11:00 Naučme sa hospodáriť 

Krátky sprievodca svetom peňazí. Pomocou hier a ukážok z kníh sa žiaci naučia základy 

hospodárenia s peniazmi. 

ZŠ a MŠ  Mládeže 

 

12.3. o 12:00 „1944“ - SNP v literatúre 

Pripomenutie si 75. výročia Slovenského národného povstania formou  

prezentácie, filmovej ukážky a pomocou tvorby Vladimíra Mináča. Rozhovor  

so študentmi a tvorivá činnosť k danej téme. 

ZŠ a MŠ Mládeže 

 



13.3. o 10:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Mládeže 

 

16.3. o 10:00 Deň ľudovej rozprávky 

Podujatia spojené s predstavením najvýznamnejšieho zberateľa rozprávok Pavla 

Dobšinského, ľudovej slovesnosti, tanca a piesní. 

 

17.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Dostojevského 

 

17.3 o 10:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Dostojevského 
 

17.3 o 11:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Dostojevského 
 

18.3. o 10:00 Svetový deň divadla pre deti a mládež  

bábkové divadlo pre MŠ. 

MŠ Okružná 
 

19.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Dostojevského 
 

19.3. o 10:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Dostojevského 
 

19.3 o 11:00 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 a MŠ Dostojevského 

 



20.3. o 10:00 Poškoláci 

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

skupinu, avšak väčšina skupín ma sklon deliť sa na menšie podskupiny. 

V knihe Poškoláci každá takáto podskupina si vytvára vlastné normy a členstvo v nej  

Závisí od uznávania. Prečítanie pripravených ukážok z knihy, rozhovor o danej téme. 

ZŠ a MŠ Dostojevského 

 

23.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé čitateľské 

preukazy. 

ZŠ a MŠ Francisciho 

 

24.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé čitateľské 

preukazy. 

ZŠ a MŠ Francisciho 

 

25.3. 13:30 Svetový deň vody  

tvorivé dielne k Svetovému dňu vody. 

ŠK ZŠ a MŠ Dostojevského 

 

26.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Francisciho 
 

26.3. o 10:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé čitateľské 

preukazy. 

ZŠ a MŠ Francisciho 
 

30.3. o 9:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Tajovského 
 

30.3. o 10:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Tajovského 
 

30.3. o 11:00 Slávnostný zápis prvákov 

Rozprávková Danka a teta knihovníčka privítajú prváčikov a odovzdajú im prvé 

čitateľské preukazy. 

ZŠ a MŠ Tajovského 



 

Pobočka Juh 3 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

9.3. 2020  o 9,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 
Knihovníčka - pani Písmenková odovzdá deťom čitateľské preukazy a požičajú si prvú knihu. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
10.3.2020 o 9,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice.  
Knihovníčka - pani Písmenková odovzdá deťom čitateľské preukazy a požičajú si prvú knihu. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
10.3.2020  o 10,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice.  
Knihovníčka - pani Písmenková odovzdá deťom čitateľské preukazy a požičajú si prvú knihu. 
ZŠ s MŠ Jarná  

 

11.3.2020  o 9,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice.  
Knihovníčka - pani Písmenková odovzdá deťom čitateľské preukazy a požičajú si prvú knihu. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
12.3.2020  o 9,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice.  
Knihovníčka - pani Písmenková odovzdá deťom čitateľské preukazy a požičajú si prvú knihu. 
Spojená škola sv. Jána Pavla II.  
 
13.3. 2020 o 9,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice.  
Knihovníčka - pani Písmenková odovzdá deťom čitateľské preukazy a požičajú si prvú knihu. 
ZŠ s MŠ Jarná  
 
16.3. 2020  o 9,00  G. Futová: O Bezvláske.  
Príbeh netypickej hrdinky. Keď od liekov vypadajú vlásky. Deti na vozíčku. Nadácia Dobrý 
anjel. Nie je podstatné, kto má aké vlasy, nohy, uši... ale aké má srdce. Empatia. Keď sa 
nebudeš posmievať, nik sa nebude hanbiť. Zážitkové čítanie. 
Spojená škola, Letná ul.  
 
18.3. 2020  o 9,00  M. Grznárová: Ako sa 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. 
Spojená škola, Letná ul.  
 
18.3.2020  o 10,15  M. 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.  
Spojená škola, Letná ul.  
 
 
 
 



19.3. 2020  o 9,00  M. Grznárová: Ako sa 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. 
Spojená škola, Letná ul.  
 
23.3. o 9,00  M. 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.  
Spojená škola, Letná ul.  
 

24.3. o 9,00  M. 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.  
Spojená škola, Letná ul.  
 
27.3. o 9,00  M. 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.  
Spojená škola, Letná ul.  
 

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 


