
PODTATRANSKA KNIŽNICA  
 

VÝSTAVY 

                                                                                                               

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

Oddelenie umenia Spišská Sobota 

 

24.5. 2019 -28.6.2019   Dotyky. Ján Kollár 

vernisáž výstavy –24. 5.  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 

Podtatranská ulica č. 1, Centrum 

 

02. 05. 2019 – 31. 05. 2019  Poprad – môj domov 

Výstava výtvarných a literárnych prác  žiakov základných  škôl v Poprade. Garantom súťaže je 

Miestny odbor Matice slovenskej a odbor školstva, mládeže a športu MsÚ Poprad. 

Podtatranská ulica č. 1, Centrum – oddelenie pre deti 

 

PRIPRAVUJEME 

 

22. 05. 2019  Tvorivé dielne s Dankou Korvinovou Klustovou  

Učíme sa tvoriť s paverpolom. 

Podtatranská ulica č. 1, Centrum 

 

30. 05. 2019  OD 9,00 DO 15,00 Čítajme si 

Detský čitateľský maratón – celoslovenské podujatie, ktorého garantom je Linka detskej 

istoty, n. o.  

Podtatranská  ulica č. 1, Centrum; oddelenie umenia Spišská Sobota, pobočka Juh 1, pobočka 

Juh 3 

 

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

 

7.05.2019 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  



 

10.05.2019 o 9,00 Krajina Bodliačikovo  

Zážitkové čítanie k uvedenej knihe kde pomocou príbehov priblížime deťom témy ako 

pretvárka, klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. Práca s knihou Jozefa Kollára: 

Krajina Bodliačikovo.  ZŠ s MŠ Komenského  

 

13.05 2019 o 10,00 Farebné rozprávky  

Zážitkové čítanie, prostredníctvom ktorého sa deti oboznamujú s konkrétnym ročným 

obdobím, čo je preň typické ale aj to, ako byť dobrým človekom v dnešnom pestrofarebnom 

svete.  Práca s knihou Dany Hlavatej: Farebné rozprávky ZŠ s MŠ  Life Academy  

14.05.2019 o 9,00 Maťko a Kubko  

Zážitkové čítanie, kde pomocou knižných úryvkov a videonahrávok deti spoznajú rozdiel 

medzi životom na vidieku a v meste. Poukázanie na hodnotu priateľstva. Práca s knihou 

Marianny Grznárovej: Maťko a Kubko, ZŠ s MŠ  Komenského  

 

14.05.2019 o 11,00 269 dní dažďa  

Zážitkové čítanie, v ktorom s deťmi rozoberáme tému priateľstva, skúmame jeho význam 

a miesto v našom živote. Práca s knihou Roald Kaldestad, Bjǿrd R. Lie: Dvestošesťdesiatdeväť 

dní dažďa. ZŠ s MŠ Komenského  

 

16.05.2019 o 12,00 269 dní dažďa  

Zážitkové čítanie, v ktorom s deťmi rozoberáme tému priateľstva, skúmame jeho význam 

a miesto v našom živote. Práca s knihou Roald Kaldestad, Bjǿrd R. Lie: Dvestošesťdesiatdeväť 

dní dažďa. ZŠ s MŠ Komenského  

 

17.05.2019 o 8,30 Von z kníh  

Literárne pásmo o zvieratkách v krásnej literatúre, kde zvieratká ožijú v podobe plyšových 

hračiek. Deti si na základe vypočutého odborného textu s tematickými básničkami rozvíjajú 

svoje poznatky o prírode a o živote zvierat.  Práca s knihami: Leonko a lev, Lev a zajac, Slon 

Dominik, Dumbo, Lady a Tramp, Lassie sa vracia, Maxipes Fík, Ako sa zajac nestal starostom, 

Modrý zajačik, Macko Puf, Recepty Macka Puf, Rozprávky štrbavej opičky, Vrabec  Florián.  

ZŠ s MŠ Hôrka  

 

20.05.2019 o 9,00 Farebné rozprávky  

Zážitkové čítanie, prostredníctvom ktorého sa deti oboznamujú s konkrétnym ročným 

obdobím, čo je preň typické ale aj to, ako byť dobrým človekom v dnešnom pestrofarebnom 

svete.  Práca s knihou Dany Hlavatej: Farebné rozprávky.  ZŠ s MŠ  Komenského   

 

 



20.05.2019 o 10,00 Farebné rozprávky  

Zážitkové čítanie, prostredníctvom ktorého sa deti oboznamujú s konkrétnym ročným 

obdobím, čo je preň typické ale aj to, ako byť dobrým človekom v dnešnom pestrofarebnom 

svete.  Práca s knihou Dany Hlavatej: Farebné rozprávky. ZŠ s MŠ  Komenského   

 

21.05. 2019 o 9,00 Hľadám lepšiu mamu  

Zážitkové čítanie v ktorom na základe prečítaného textu spoznávame charakterové vlastnosti 

hlavnej hrdinky, dôležitosť kompletnej rodiny v živote dieťaťa, súrodenecku lásku či túžbu po 

láske v rôznych podobách. Spoznávame krízové situácie a ich riešenie na základe výpovedí 

detí a oboznámenie sa s tiesňovými linkami. Práca s knihou Gabriely Futovej: Hľadám lepšiu 

mamu. ZŠ s MŠ Komenského  

 
23.05.2019 o 8,00 Krajina Bodliačikovo  

Zážitkové čítanie k uvedenej knihe kde pomocou príbehov priblížime deťom témy ako 

pretvárka, klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. Práca s knihou Jozefa Kollára: 

Krajina Bodliačikovo.  ZŠ s MŠ Komenského  

 

25.05. 2019  o 10,00 Rozprávky tatranské  

Zážitkové čítanie o zvieratkách žijúcich vo Vysokých Tatrách s náučným charakterom. Práca 

s knihou Antona Rákaya: Rozprávky tatranské, ZŠ s MŠ Komenského                                                          

Pobočka Juh 1 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 
 

2.5.2019 o 9,00 Ema a ružová veľryba  
Zážitkové čítanie ku knihe M. Lazárovej. O tom, prečo je dôležité priateľstvo a tiež o tom, že 
každý z nás môže byť hrdinom. Prečítanie ukážok, interaktívna práca s deťmi, hry. 
ZŠ s MŠ Mládeže  
 
9.5.2019 o 9,00 Deviatková Marienka  
Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Predstavenie hlavných 
hrdinov autorkiných kníh, prečítanie úryvkov deťmi. 
ZŠ s MŠ Mládeže 
 
9.5.2019 o 11,40 Regionálni autori a ich tvorba  
Literárne pásmo o živote a tvorbe autorov žijúcich v našom regióne, predstavenie tvorby 
daných spisovateľov, prečítanie pripravených ukážok, prehlbovanie doterajších poznatkov, 
recitácie básni.   
ZŠ s MŠ Mládeže 
 
9.5.2019 o 12,40 Muž, ktorý naučil deti lietať  
Literatúra fantasy s dôrazom na slovenskú detskú fantasy literatúru a jej predstaviteľa J. 
Žarnaya. 
ZŠ s MŠ Mládeže 



 
10.5.2019 o 9,00 Calvin nevie lietať  
Zážitkové čítanie. Rozprávanie o rodine, súdržnosti, o ľudskej jedinečnosti, práca s detskou 
fantáziou, pohybové hry) 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
10.5.2019 o 10,00 Mimi a Líza  
Zážitkové čítanie. Na svet sa pozrieme netradične - ušami a rukami. Prečítanie ukážok, 
komunikácia o hlavných témach – prijatie detí s hendikepom, vnímanie sveta inak ako očami, 
hra na predstavivosť, videoprojekcia. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
10.5.2019 o 11,00 Keby som mal brata  
Zážitkové čítanie na tému šikana na školách. Pohybové a slovné hry, čítanie ukážok z knihy. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
15.5.2019 o 10,00 Máj. lásky čas  
Máj mesiac lásky, ako mám rád svojich blízkych, čítanie rozprávok. 
MŠ Tajovského 
 
15.5.2019 o 13,30 Láska v rôznych podobách  
Deň matiek, láska k vlasti, k rodine.... Máj lásky čas. Výroba darčeka 
ŠKD Dostojevského 
 
16.5.2019 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.  
ZŠ s MŠ Dostojevského 
16.5.2019 o 10,00 Mimi a Líza  
Zážitkové čítanie. Na svet sa pozrieme netradične - ušami a rukami. Prečítanie ukážok, 
komunikácia o hlavných témach – prijatie detí s hendikepom, vnímanie sveta inak ako očami, 
hra na predstavivosť, videoprojekcia. 
ZŠ  s MŠ Dostojevského 
 
16.5.2019 o 11,00 Calvin nevie  
Zážitkové čítanie. Rozprávanie o rodine, súdržnosti, o ľudskej jedinečnosti, práca s detskou 
fantáziou, pohybové hry) 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
17.5.2019 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. 
ZŠ s MŠ Dostojevského  
 
17.5.2019 o 11,00 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. ZŠ s MŠ Dostojevského 



17.5.2019 o 11,40 Koncentračné tábory  
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 filmov  , prečítanie pripravených ukážok z kníh. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
20.5.2019 o 9,00 Lebo musím  
Zážitkové čítanie ku knihe G. Futovej. Deti sa zoznamujú s hlavným hrdinom knihy, ktorý 
nerád číta a okrem školy svojej mame spôsobuje vždy ďalšie a ďalšie starosti. Prečo je 
dôležité čítať? Môže byť čítanie zábavné? Rozhovor s deťmi nielen o škole, ale aj 
o medziľudských vzťahoch a riešení konfliktov. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
20.5.2019 o 10,00 Ako si mačky kúpili televízor  
Zážitkové čítanie ku knihe J. Blažkovej. Prečo je lepšie čítať ako pozerať televízor? Klady 
a zápory televízie, prečítanie úryvkov deťmi a rozhovor na danú tému. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
20.5.2019 o 11,00 Leonardo, kocúr z ulice  
zážitkové čítanie o zodpovednosti za vlastné konanie, pomoc druhým, starostlivosť o 
blízkych, tvorivé písanie a tvorivé dielne. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
22.5.2019 o 13,30 Láska v rôznych podobách  
Deň matiek, láska k vlasti, k rodine. Máj lásky čas. Výroba darčeka 
ŠKD Mládeže 
 
24.5.2019 o 10,00 Legendy a mýty  
Čo je mýtus, legenda, báj, charakteristika a rozdelenie. Najznámejší hrdinovia gréckych 
a rímskych bájí, antické úslovia. Práca s konkrétnymi ukážkami a powerpointová prezentácia. 
ZŠ s MŠ Mládeže 
 
28.5.2019 o 9,00 O Guľkovi Bombuľkovi  
Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi – hlasné čítanie úryvkov z knihy, rozhovor s deťmi 
o dobrých a zlých vlastnostiach , pochopenie textu. 
ZŠ s MŠ Francisciho  
 
28.5.2019 o 10,00 O Guľkovi Bombuľkovi  
Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi – hlasné čítanie úryvkov z knihy, rozhovor s deťmi 
o dobrých a zlých vlastnostiach , pochopenie textu. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
28.5.2019 o 11,00 Lebo musím  
Zážitkové čítanie ku knihe G. Futovej. Deti sa zoznamujú s hlavným hrdinom knihy, ktorý 
nerád číta a okrem školy svojej mame spôsobuje vždy ďalšie a ďalšie starosti. Prečo je 
dôležité čítať? Môže byť čítanie zábavné? Rozhovor s deťmi nielen o škole, ale aj 
o medziľudských vzťahoch a riešení konfliktov. ZŠ s MŠ Francisciho 



 
29.5.2019 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. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
29.5.2019 o 10,00 Krajina Bodliačikovo  
Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Pomocou príbehov priblížiť deťom témy ako pretvárka, 
klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
29.5.2019 o 11,00 Krajina Bodliačikovo  
Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Pomocou príbehov priblížiť deťom témy ako pretvárka, 
klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
29.5.2019 o 12,00 Strom, ktorý dáva  
Zážitkové čítanie. Rozprávanie o materinskej láske, vzťahoch v rodine. Čítanie ukážok, 
diskusia o prečítanom.  
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
30.5.2019 o 9,00 Rozprávka môjho života  
Predstavenie života a tvorby najznámejšieho rozprávkara H. Ch. Andersena. Powerpointova 
prezentácia, ukážky z kníh, čítanie úryvkov a hľadanie správnej rozprávky. 
ZŠ s MŠ Francisciho  
 
30.5.2019 o 10,00 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. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
30.5.2019 o 11,00 Krajina Bodliačikovo  
Zážitkové čítanie k uvedenej knihe. Pomocou príbehov priblížiť deťom témy ako pretvárka, 
klamstvo a ich dopad na medziľudské vzťahy. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
31.5.2019 o 9,00 Leonardo, kocúr z ulice  
zážitkové čítanie o zodpovednosti za vlastné konanie, pomoc druhým, starostlivosť o 
blízkych, tvorivé písanie a tvorivé dielne. 
ZŠ s MŠ Francisciho  
 
31.5.2019 o 10,00 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. 
ZŠ s MŠ Francisciho  
 
 



31.5.2019 o 11,00 O Guľkovi Bombuľkovi  
Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi – hlasné čítanie úryvkov z knihy, rozhovor s deťmi 
o dobrých a zlých vlastnostiach , pochopenie textu. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
31.5.2019 o 12,00 Strom, ktorý dáva  
Zážitkové čítanie. Rozprávanie o materinskej láske, vzťahoch v rodine. Čítanie ukážok, 
diskusia o prečítanom.  
ZŠ s MŠ Francisciho 
 

Pobočka Juh 3 

KULTÚRNO - VZDELÁVACIE PODUJATIA V SPOLUPRÁCI SO ŠKOLAMI 

 

15.5.  2019  o 9,00  C. Collodi: Pinocchio.  
Klamal si už niekedy? Následky lži. Hra: Lov na čestnosť. Naučme sa byť čestní a hovoriť pravdu 
Priznanie si chyby. Dôvera, odvaha, sľub, úcta. Čítanie úryvkov o Pinocchiovi, počas ktorého deti 
stvárňujú príbeh mimikou a gestikuláciou. Premietanie príbehu.  
Spojená škola Letná  3.Ž 
 
15.5.2019   o 10,00  P. Karpinský: Ako som ochorel.  
Čo je humor, smiech. Prečo je úsmev dôležitý?  Dobrá nálada. Čítanie vtipov. Dramatizácia príbehu 
Ako som ochorel a ako Ťuk-ťuk usporiadal večierok. 
Spojená škola Letná  2.L 
 
22.5. 2019  o 9,00 P. Karpinský: Ako som ochorel.  
Čo je humor, smiech. Prečo je úsmev dôležitý?  Dobrá nálada. Čítanie vtipov. Dramatizácia príbehu 
Ako som ochorel a ako Ťuk-ťuk usporiadal večierok. 
Spojená škola Letná  2.S 
 
22.5. o 10,00  C. Collodi: Pinocchio.  
Klamal si už niekedy? Následky lži. Hra: Lov na čestnosť. Naučme sa byť čestní a hovoriť pravdu 
Priznanie si chyby. Dôvera, odvaha, sľub, úcta. Čítanie úryvkov o Pinocchiovi, počas ktorého deti 
stvárňujú príbeh mimikou a gestikuláciou. Premietanie príbehu.  
Spojená škola Letná 4.M 

 

 

 

 Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 

 


