
 

Podtatranská knižnica v Poprade 
 
 

Marec 2019 

 
 

Výstavy 

                                                                                                               

15.02. 2019 -28. 03. 2019   Z babičkinej truhlice.  

ZUŠ Ul. Štefánikova; vernisáž výstavy – 15. 2. 2019 o 17,00 

Oddelenie umenia Spišská Sobota 

 

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 

 

 

V rámci celoslovenského Týždňa slovenských knižníc  (4.3. – 8. 3. 2019) pripravujeme  

 

5. 3. 2019 o 10,00 Metodický seminár pre učiteľov anglického jazyka- vydavateľstvo Macmillan 

Education 
5. 3. 2019 o 16,30 Ludwika Wlodek – prezentácia knihy „Štyri prápory, jedna adresa“   

6. 3. 2019 o 14,00 Vansovej Lomnička  - 52. Ročník súťaže žien v prednese poézie a prózy 

6. 3. 2019 o 17,00 Literárna beseda so spisovateľkou Erikou Jarkovskou 

7. 3. 2019 o 17,00 Jarmila Zacher Pajpachová – prezentácia knihy „Môj život kamionistky – 2“ 

8. 3. 2019 o 14,00 Najlepší knihomoľ – podša počtu výpožičiek za rok 2018 (deti, dospelí, 

študenti) 

 

 
**** 

Podtatranská ulica č. 1 Centrum 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami 

1.03.2019 o 9, 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  
 

4.03.2019 o 10,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice 
Danka z rozprávky spolu s tetou knihovníčkou rozdajú prvé čitateľské preukazy. Podujatie sa 
koná v rámci Týždňa slovenských knižníc.  

ZŠ s MŠ Komenského  
5.03.02019 o 10,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice 
Danka z rozprávky spolu s tetou knihovníčkou rozdajú prvé čitateľské preukazy. Podujatie sa 
koná v rámci Týždňa slovenských knižníc.  

ZŠ s MŠ Komenského  



 

12.03.02019 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  
 

12.03.02019 o 11,00 Ján Navrátil: Rozprávková plavba 
Zážitkové čítanie na tému plavba na mori a čo všetko je potrebné k tomu, aby sa človek mohol 
plaviť po mori.  Doplnené o tvorivé dielne. Práca s knihami Jána Navrátila: Námorník Kapko 
Dierka, Námorník na suchu.  
MŠ s ZŠ Komenského  
 

14.03.2019 o 12,00 Ján Navrátil: Rozprávková plavba 
Zážitkové čítanie na tému plavba na mori a čo všetko je potrebné k tomu, aby sa človek mohol 
plaviť po mori.  Doplnené o tvorivé dielne. Práca s knihami Jána Navrátila: Námorník Kapko 
Dierka, Námorník na suchu.  

ZŠ s MŠ Komenského  
 

15.03.2019 o 9,00 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. Práca s knihami Ruda Mórica: Rozprávky z lesa, O Haríkovi a Billovi, Srnček Parožtek, 
Ako som krstil medveďa.  

ZŠ s MŠ Komenského  
 

19.03.2019 o 9,00 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. Práca s knihami Ruda Mórica: Rozprávky z lesa, O Haríkovi a Billovi, Srnček Parožtek, 
Ako som krstil medveďa.  

ZŠ s MŠ Komenského  
 
19.03.2019 o 10,00 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. Práca s knihami Ruda Mórica: Rozprávky z lesa, O Haríkovi a Billovi, Srnček Parožtek, 
Ako som krstil medveďa.  

ZŠ s MŠ Komenského  
 
 
20.03.2019 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, pričom popletené názvy známych rozprávok overia či  poznajú ich správne názvy. 
ZŠ s MŠ Komenského  
 
21.03.2019 o 10,00 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  



22.03.2019 O snehuliakovi s horúcim srdcom 
Zážitkové čítanie. Prostredníctvom vybraného príbehu z knihy poukázať na pozitívne    
charakterové vlastnosti a potrebu lásky v každodennom živote. Hádankami, pohybovými hrami, 
otázkami a úryvkami z knihy vzbudiť záujem u detí o prečítanie knihy. Práca s knihou Ady 
Žigovej O snehuliakovi s horúcim srdcom.  

ZŠ s MŠ Komenského  

25.03.2019 o 9,00 Marec, mesiac knihy- Moja kamarátka kniha  

Zvieratká z kníh prídu medzi deti, hádanky, básničky o zvieratkách, rozprávanie o knihách a ich 
vplyve na človeka. Práca s knihami: J. Uličiansky: Veverička Veronka, V. Dršková: veselé 
rozprávky o zvieratkách, K. Bendová: Brumlíčkove rozprávky, J. Pavlovič: Štvornohé rozprávky. 
ZŠ s MŠ Komenského  
 
26.03.2019 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. Práca s knihami Ruda Mórica: Rozprávky z lesa, O Haríkovi a Billovi, Srnček Parožtek, 
Ako som krstil medveďa.  

ZŠ s MŠ Komenského  
 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 

 

Oddelenie umenia Spišská Sobota 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami 

04.03.2019  8,30  Slováci a slová. 

Populárno – náučné pásmo  o pôvode slov. 

ZŠ s MŠ      Matejovce       3.A 

 

05.03 .2019  9,00  Slováci a slová. 

ZŠ s MS      Spišská Sobota     3.B 

 

05.03.2019  10,45  „Spiš -  historický a prírodný skvost“   kvíz. 

ZŠ s MŠ      Spišská Sobota      5.B 

 

06.03.2019  8,30  Slávnostný zápis. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota       1. B 
 

06.03.2019  10,00  Tvorivé dielne. Maľovanie. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota        2.B 
 

07.03.2019  10,00  Malý princ. Dobre vidíme iba srdcom.   Exupéry 

Zážitkové čítanie. Život a tvorba spisovateľa. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota 4.A  

08.03.2019   Levočský oltár Majstra Pavla. 

Populárno – náučné pásmo 

SOST    Poprad 



 

11.03.2019  10,00   Hodina informačnej výchovy pre materské školy a hodina 

Muzikoterapie. 

Informačná výchova –vysvetlenie pojmu kniha, ako vzniká kniha, leporelo, detská kniha. Ovocie 

a zelenina – rozprávanie o zdravej výžive, maľovanie k danej téme. Muzikoterapia. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota 

 

12.03.2019  10,00  Ako Jožko Pletko...    K. Bendová. 

Ako spomína autorka na svoje detstvo, predstavenie jej tvorby – básničiek, riekaniek, rozprávok 

cez hrdinu Jožka Pletka. Prečítanie ukážok deťmi, recitácia básničiek z autorkinej tvorby. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota 2.A 

 

14.03.2019  10,00  Slováci a slová. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota           3.C 

 

19.03.2019  10,00  Slávnostný zápis. 

ZŠ s MŠ     Spišská Sobota 1.A 

 

22.03.2019  8,30  Slávnostný zápis. 

ZŠ s MŠ     Matejovce  1.A 

 

22.03.2019  14.00  Ako Jožko Pletko...   K. Bendová 

Life Academy.     Poprad  2.A 

 

25.03.2019  8,30  Cestujeme s Ďurom Truľom.  J. Navrátil. 

Literárne pásmo. Predstavenie spisovateľa a jeho tvorbu cez hrdinu Ďura Truľa, hlasné čítanie 

ukážok. 

ZŠ s MŠ       Matejovce  6.C 

 

25.03.2019  9,30  Lov slov. J. Pavlovič. 

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

ZŠ s MŠ     Matejovce       8.B 

 

26.03.2019  8,30  Ako Jožko Pletko...  K. Bendová 

ZŠ s MŠ     Matejovce  2.A 

 

27.03.2019  13,30  Levočský oltár Majstra Pavla. 

Klub seniorov 

 

28.03.2019  8,30  Veverička Veronka.  J. Uličiansky. 

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

Dozvieme sa prečo. 

ZŠ s MŠ      Matejovce  2.B 



28.03.2019  9,30  Veverička Veronka.  J. Uličiansky. 

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

Dozvieme sa prečo. 

ZŠ s MŠ      Matejovce  3.B  

 

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 

 

Pobočka Juh 1 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami 

 

4.3.2019 o 9,50 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 

 

5.3.2019 o 9,00 Žirafa, Pelly a ja 

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

fantázie, formovanie schopností predvídania, usudzovania a odvodzovania na základe informácií, 

ilustrácií, osobných skúseností a textu. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

5.3.2019 o 10,45 Muž, ktorý naučil deti lietať 

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

Žarnaya. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

6.3.2019 o 8,45 Osmijankova literárna záhrada 

Celoslovenská súťaž pre deti. Žiaci riešia úlohy v danej súťaži, maľujú, tvoria, píšu príbehy, čítajú 

knihy. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

6.3.2019 o 13,30 Milujem knižnicu  

Osvedčený zábavný kvíz o knihách a knižniciach. Deti sú súťaživé a tento kvíz je zostavený tak, 

aby sa zabavili. 

ŠKD Dostojevského 

 

 

7.3.2019 o 9,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice 

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

preukazy. 

ZŠ s MŠ Francisciho 

 



7.3.2019 o 10,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice  

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

preukazy. 

ZŠ s MŠ Francisciho 

 

7.3.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

 

8.3.2019 o 10,45 Chránime modrú planétu 

Zážitkové čítanie a tvorivé dielne o ochrane životného prostredia a recyklácií. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

8.3.2019 o 11,40 Muž, ktorý naučil deti lietať 

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

Žarnaya. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

11.3.2019 o 9,50 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 

12.3.2019 o 9,50 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 

 

12.3.2019 o 11,40 Chránime modrú planétu 

Zážitkové čítanie a tvorivé dielne o ochrane životného prostredia a recyklácií. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

13.3.2019 o 8,45 Osmijankova literárna záhrada 

Celoslovenská súťaž pre deti. Žiaci riešia úlohy v danej súťaži, maľujú, tvoria, píšu príbehy, čítajú 

knihy. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

13.3.2019 o 10,00 Príbehy o zvieratkách 

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

MŠ Tajovského 

 



13.3.2019 o 12,00 Milujem knižnicu  

Osvedčený zábavný kvíz o knihách a knižniciach. Deti sú súťaživé a tento kvíz je zostavený tak, 

aby sa zabavili. 

ŠKD ZŠ s MŠ Mládeže 

  

14.3.2019 o 8,45  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. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

  

14.3.2019 o 11,40 Bájny svet legiend a mýtov 

Čo je mýtus, legenda, báj, charakteristika a rozdelenie. Najznámejší hrdinovia gréckych 

a rímskych bájí, antické úslovia. Práca s konkrétnymi ukážkami a powerpointová prezentácia. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

14.3.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 
 

15.3.2019 o 9,00 Zverinec na siedmom poschodí 

Zážitkové čítanie. Poznávanie zvierat, starostlivosť o domáce zvieratá. Slovné hry, hádanky. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

18.3.2019 o 8,45 Pásli ovce valasi 

Zážitkové čítanie z rovnomennej knihy Marianny Grznárovej,  práca s prečítaným textom, 

zhodnotenie konania  hlavných hrdinov,  videoprojekcia rozprávky.     

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

18.3.2019 o 9,50 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 tomto 

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 

 

19.3.2019 o 12,40 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 

 

 



20.3.2019 o 8,45 Osmijankova literárna záhrada 

Celoslovenská súťaž pre deti. Žiaci riešia úlohy v danej súťaži, maľujú, tvoria, píšu príbehy, čítajú 

knihy. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

21.3.2019 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. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

21.3.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

 

22.3.2019 o 9,00 Slávnostný zápis prvákov do knižnice  

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

preukazy. 

ZŠ s MŠ Francisciho  

  

25.3.2019 o 8,45 Drevený tato a jeho rozprávkové varechy 

Zážitkové čítanie. Dramatizácia textu. Slovná a textová hravosť, počúvanie a vnímanie textu, 

prerozprávanie prečítaného a zodpovedanie otázok o prečítanom, tvorba rýmov. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

25.3.2019 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. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

26.3.2019 o 8,45 Deviatková Marienka  

Literárne pásmo o živote a tvorbe spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Predstavenie hlavných hrdinov 

autorkiných kníh, prečítanie úryvkov deťmi. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

27.3.2019 o 8,45 Osmijankova literárna záhrada 

Celoslovenská súťaž pre deti. Žiaci riešia úlohy v danej súťaži, maľujú, tvoria, píšu príbehy, čítajú 

knihy. 

Spojená škola Dominika Tatarku 

 

28.3.2019 o 9,00 Otvor sa rozprávka 

Zážitkové čítanie. Prečítanie vybraných rozprávok, v ktorých sa ukrývajú  dobré i zlé ľudské 

vlastnosti. Dramatizácia textu deťmi, hľadanie poučenia, vyplývajúceho z rozprávok.  

Spojená škola Dominika Tatarku 



 

28.3.2019 o 16,00 Večerníček v Podtatranskej knižnici 

Podvečerné čítanie známych aj neznámych rozprávok pre deti spojené s hrami a premietaním. 

Predškoláci mesta Poprad 

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 

 

Pobočka Juh 3 

Kultúrno - vzdelávacie podujatia v spolupráci so školami 

 

6.3.2019 o 9,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

ZŠ s MŠ  Jarná   1.b 

 

6.3.2019 o 10,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

ZŠ s MŠ  Jarná   1.a 

 

13. 3.2019 o 9,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

ZŠ s MŠ  Jarná   1.c 

 

13. 3.2019 o 11,00  Slávnostný zápis prvákov do knižnice. 

 Cirkevná spojená škola Š. Mnoheľa  1.a 
 

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

ZŠ s MŠ  Jarná   3.c 

 

 

 

Zmena plánovaných podujatí vyhradená ! 


