
PODTATRANSKA KNIŽNICA  
 

VÝSTAVY 

                                                                                                               

04.04. 2019 -14.05.2019   Jola Kunneová. Výber z tvorby. 

vernisáž výstavy – 4. 4.  2019 o 17,00 

Oddelenie umenia Spišská Sobota 

 

11.04. 2019 -25.05.2019   Práca rúk troch generácií. Zuzana Jančíková, rod. Blašková; Mgr. 

Miloslava Slobodová, rod. Jančíková; Zuzana Blašková; Ing. Ján Jančík 

Vernisáž výstavy – 11. 4. 2019 o 16,00 

Podtatranská ulica č. 1 

 

S knihou ma baví svet – 4. 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 

 

2.04.2019 o 8,00 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského 

Zážitkové čítanie zamerané na spoznávanie rozprávok a ich hrdinov spojené s prezentáciou.    

Práca s knihou: Slovenské ľudové rozprávky.  

ZŠ s MŠ Komenského 

 

4.04.2019 o 9,00 Informačná výchova pre MŠ 

MŠ Spišská Teplica 

 

5.04.2019 o 9,00 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského 

Zážitkové čítanie zamerané na spoznávanie rozprávok a ich hrdinov spojené s prezentáciou.    

Práca s knihou: Slovenské ľudové rozprávky.  

ZŠ s MŠ Komenského 

 

16.04.2019 o 10,00 Maťko a Kubko 

Zážitkové čítanie. Pomocou knižných úryvkov a videonahrávok deti spoznajú rozdiel medzi 

životom v meste a na vidieku. Poukázanie na dôležitosť priateľstva a pomoci. Práca s knihou 

Marianny Grznárovej Maťko a Kubko.  

ZŠ s MŠ Komenského  

 

16.04.2019 o 11,00 Čo baby nedokážu 

Zážitkové čítanie. Potreba rodiny, súrodenecká láska, nový člen a jeho prijatie.  



ZŠ s MŠ Komenského  

 

17.04.2019 o 8,00 Maťko a Kubko 

Zážitkové čítanie. Pomocou knižných úryvkov a videonahrávok deti spoznajú rozdiel medzi 

životom v meste a na vidieku. Poukázanie na dôležitosť priateľstva a pomoci. Práca s knihou 

Marianny Grznárovej Maťko a Kubko.  

ZŠ s MŠ Komenského  

 

23.04.2019 o 9,00 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.  

ZŠ s MŠ Komenského  

 

25.04.2019 o 8,00 Jozef Cíger  Hronský: Tri múdre kozliatka 

Zážitkové čítanie v ktorom sa pomocou knižných ukážok, hlavolamov a rébusov porovnávajú 

výhody a nevýhody života na dedine a v meste, význam remesiel v minulosti a súčasnosti. 

Konaním zvieracích hrdinov poukázať na dôležitosť priateľstva. Práca s knihou  J.C. 

Hronského Tri múdre kozliatka.  

ZŠ s MŠ Komenského  

 

25.04.2019 o 12,00 Čo baby nedokážu 

Zážitkové čítanie. Potreba rodiny, súrodenecká láska, nový člen a jeho prijatie.  

ZŠ s MŠ Komenského  

 

26.04.2019 o 9,00 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 

 

02.04.2019 o 10,00 Lesným Chodníčkom.  L.A. Lagardová 

Zážitkové čítanie. Deti si zábavnou formou precvičia svoju bystrosť v prírodopisných 

znalostiach.   

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 2.B  

 

 

 



 

05.04.2019  o 10,00 Lesným chodníčkom.  L.A. Lagardová  

Zážitkové čítanie. Deti si zábavnou formou precvičia svoju bystrosť v prírodopisných 

znalostiach.                                   

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 2.A 

 

05.04.2019 o 14,00 Ako Jožko Pletko poplietol si všetko. K.Bendová  

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky. Ako spomína autorka na svoje detstvo, 

predstavenie jej tvorby -  básničiek, riekaniek, rozprávok cez hrdinu Jožka Pletka. Prečítanie 

ukážok deťmi.  

Life   Academy  Poprad 3.P 

 

08.04.2019 o  10,00 Včielka Medulienka.  

 Zážitkové  čítanie. Ukážky z kníh – básničky, riekanky, rozprávky o včielkach. Náučné 

rozprávanie o včelej rodine, živote včiel.  

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota 4.C 

 

09.04.209 o 9,00 Rozprávky z lesa. R. Móric   

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 3.A 

 

09.04.2019 o 10,45 Prechádzky storočiami. 

Osudy spišských miest Kežmarku a Levoče v slovenských povestiach. Formou prečítania 

pripravených ukážok vzbudiť záujem detí o čítanie tohto druhu krásnej literatúry.        

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 5.B 

 

11.04.209 o 10 ,00 Rozprávky z lesa. R. Móric   

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 3.C 

 

12.04.2019 o  9,00 Včielka Medulienka.  

Zážitkové čítanie. Ukážky z kníh  - básničky, riekanky, rozprávky o včielkach. Náučné 

rozprávanie o včelej rodine, život včiel.  

ZŠ s MŠ Spišská Sobota 4.A 

12.04.2019 o 10,00 Rozprávky Tatranské. A. Rákay     

 Zážitkové čítanie. Ako zvieratká upratovali a kto im pomáhal. Čo sa smie a nesmie v prírode.    

ZŠ s MŠ  Spišská Sobota 1.B   

15.04.2019 o 10,00 Hodina informačnej  výchovy pre materské školy a hodina 

Muzikoterapie.                            

 Informačná výchova – rozdiel medzi básňou a rozprávkou. Naučiť sa básničku o knižnici.    

Korálky zo slamiek. 

 



16.04.2019 o 8,30 Spiš – historický a prírodný skvost Slovenska;  kvíz   

ZŠ s MŠ Matejovce 5.A 

 

18.04.2019 o  8,30  Lesným chodníčkom. L.A. Lagardová    

Zážitkové čítanie. Deti si zábavnou formou precvičia svoju bystrosť v prírodopisných 

znalostiach.                      

ZŠ s MŠ Matejovce 2.A 

 

25.04.2019 o 8,30 Krajina zázračno. D. Hevier  

Literárne pásmo. Predstavenie spisovateľa  jeho tvorbu, jeho tvorbu, čítanie a počúvanie 

ukážok z jeho kníh.                         

ZŠ s MŠ Matejovce 3.A 

 

26.04.2019 o  8,30  Rozprávky Tatranské. A. Rákay     

Zážitkové čítanie. Ako zvieratká upratovali a kto im pomáhal.  

ZŠ s MŠ Matejovce 1.A 

 

26.04.2019 o 14,00 Veverička Veronka. J. Uličiansky      

Zážitkové čítanie. Prečítanie  a rozbor príbehu o veveričke Veronke, ktorá musela odísť z lesa. 

Dozvieme sa prečo.         

 Life  Academy  Poprad 2.P 

 

29.04.2019 o 8,30 Lov slov. J. Pavlovič          

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľa. Rôzne hry so slovami a vetami.  

ZŠ s MŠ Matejovce 4.A         

 

                                                                        

Pobočka Juh 1 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 
 

01.04.2019 o 8,45 Mne sa to nemôže stať 

Skutočné príbehy mladých narkomanov. Drogová závislosť, hlavne u mladistvých, je jedným 

zo závažných sociálno-patologických javov, ktoré v súčasnej dobe naberajú na intenzite. 

Prostredníctvom vybraných príbehov z pripravených kníh poukázať na problém drogovej 

závislosti, riešenie tohto pálčivého problému, priorita rodiny a školy pri výchove mladistvých. 

Spojená škola Dominika Tatarku 
 

 

 

 



 

01.04.2019 o 10,45 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.Spojená 

škola Dominika Tatarku 

 

02.04.2019 o 8,00 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. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

03.04.2019 o 10,00 Moja kamarátka kniha 

Zvieratká z kníh. Rozprávanie o knihách a ich vplyv na človeka. 

MŠ Tajovského 

 

04.04.2019 o 9,00 Jozef Kollár: Krajinka Bodliačikovo 

Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Pomocou príbehov priblížiť deťom témy ako pretvárka, 

klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

04.04.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami 

a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

 

05.04.2019 o 8,45 Muž, ktorý naučil deti lietať 

Literatúra fantasy s dôrazom na slovenskú detskú fantasy literatúru a jej predstaviteľa J. 

Žarnaya. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

08.04.2019 o 9,50 Rozprávkový kufrík Pavla Dobšinského 

Predstavenie života a tvorby najvýznamnejšieho slovenského autora a zberateľa ľudových 

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

Spojená škola Dominika Tatarku 

  

 

 

 

 



09.04.2019 o 8,45 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. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

09.04.2019 o 10,45 Abeceda spať mi nedá 

Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy, 

básničky a rečňovanky 

ZŠ s MŠ Dostojevského 

 

10.04.2019 o 8,45 Osmijanko- literárna súťaž 

Literárna súťaž s Osmijankom. Deti plnia úloh podľa zadania súťaže, tvoria, kreslia, píšu 

a vytvárajú svoje diela na základe známych aj menej známych slovenských a zahraničných 

kníh. Spoznávajú pri tom nielen knihy, ale aj autorov a rozvíjajú svoje tvorivé schopnosti.  

ZŠ s MŠ Mládeže  

 

11.04.2019 o 9,00 Láskavé rozprávky  

Zážitkové čítanie. Pomocou príbehu, hier a diskusiou s deťmi prísť na to, že klamstvo je veľmi 

zlá vec a že klamať sa nemá. 

Spojená škola Dominika Tatarku  

 

11.04.2019 o 10,50 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 tom všetkom hovorí kniha spisovateľa Romana Brata. Prečítanie pripraveného textu, 

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

Spojená škola Dominika Tatarku 

                          

11.04.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami 

a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

 

12.04.2019 o 10,50 Leonardo, kocúr z ulice 

Zážitkové čítanie o zodpovednosti za vlastné konanie, pomoc druhým, starostlivosť 

o blízkych, tvorivé písanie a tvorivé dielne. 

Spojená škola Dominika Tatarku  

 

 



15.04.2019 o 8,45 Ako Jožko Pletko poplietol si všetko 

Prehliadka tvorby Kristy Bendovej, prevedie nás ňou popletený hrdina Jožko Pletko, 

prečítanie ukážok deťmi, recitácie básničiek z autorkinej tvorby 

Spojená škola Dominika Tatarku  

 

18.04.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami 

a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

  

25.04.2019 o 9,50 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. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

25.04.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami 

a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

 

29.04.2019 o 9,50 Byť dráčikom je úžasné  

Zážitkové čítanie. Byť iným ako sú ostatní a iný ako odo mňa niekto očakáva je dobré. 

Diskusia, hlasné čítanie úryvkov. 

Spojená škola Dominika Tatarku  

 

Pobočka Juh 3 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

 

3.4.2019 o 9,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

Spojená škola Letná 1. S 

 

3.4.2019 o 10,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

Spojená škola Letná 1. N 

 

10. 4.2019 o 9,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

Spojená škola Letná 1. C 

 



10.4. 2019 o 10, 00   Osmijanko - riešenie ďalších otázok čitateľskej súťaže. 

ZŠ s MŠ  Jarná   3.c 

 

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 

 


