
PODTATRANSKÁ KNIŽNICA  
 

VÝSTAVY   

3.10. – 29.11.  Hľadanie vo farbách  
Katarína Butvinová, enkaustika a liaty akryl 
Oddelenie umenia Spišská Sobota 
                                                                                                        

11.11. – 18.12.  Spišská paleta 
Výstava  výtvarných diel členov ART klubu pri Spišskom osvetovom stredisku. 
Podtatranská ulica č. 1 Centrum  
 

16. 10. 2019 – 16. 10. 2020  S knihou ma baví svet – 5. ročník. 
Výstava výtvarných prác  žiakov základných  a materských škôl  
Podtatranská ulica č. 1 Centrum – oddelenie pre deti 

 

 

13.11. o 16,30  Spomíname na rok 1989 

V spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom stretnutie s bývalým primátorom 

Mesta Poprad – Ing.  Ján Madáč, CSc. 

Podtatranská ulica č. 1 Centrum  
 

14.11. o 10,00 Prehliadka v prednese poézie, prózy  a vlastnej tvorby seniorov 

V spolupráci s OO JDS 

Podtatranská ulica č. 1 Centrum  
 
*** 
 

Podtatranská ulica 1, Centrum 

2.11. o 11,30 Hravé čítanie pre najmenších v angličtine  

Čítanie a snaha o porozumenie anglických textov pesničiek, rečňovaniek a rozprávok 
hravou formou. Podujatie je venované deťom (cca 3-6 rokov), pričom ich môžu sprevádzať 
rodičia, resp. starí rodičia, aby následne s nimi mohli v spoločnom hravom učení pokračovať 
aj doma. 
Usporiadateľ:  Občianske združenie Semienko 

4.11. o 9,00 O Guľkovi Bombuľkovi  
Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi -hlasné čítanie úryvkov z knihy s komentovaním 
prečítaného, pričom sa kladie dôraz na pochopenie textu. Práca s knihou Márie Ďuríčkovej:  
O Guľkovi Bombuľkovi.  

ZŠ s MŠ Komenského  
 
 
 



5.11. o 10,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
7.11. o 8,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
7.11. o 9,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
 
7.11. o 10,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
8.11. o 9,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
14.11. o 8,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
14.11. o 10,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
14.11. o 11,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
15.11. o 9,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
 



16.11. o 11,30 Hravé čítanie pre najmenších v angličtine  

Čítanie a snaha o porozumenie anglických textov pesničiek, rečňovaniek a rozprávok 
hravou formou. Podujatie je venované deťom (cca 3-6 rokov), pričom ich môžu sprevádzať 
rodičia, resp. starí rodičia, aby následne s nimi mohli v spoločnom hravom učení pokračovať 
aj doma. 
Usporiadateľ:  Občianske združenie Semienko 

19.11. o 10,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
19.11. o 12,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
21.11. o 8,00 Braňo Jobus: Láskavé rozprávky. Príbeh lásky ku klamstvu 
Zážitkové čítanie, počas ktorého sa deti  pomocou príbehu, hier a diskusie pokúsia prísť na 
to, že klamstvo je veľmi zlá vec a že klamať sa nemá. Práca s knihou Braňa Jobusa: Láskavé 
rozprávky. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
21.11. o 10,00 Jozef Cíger Hronský: Tri múdre kozliatka 
Zážitkové čítanie pomocou knižných ukážok, hlavolamov a rébusov, počas ktorého bude 
úlohou porovnať výhody a nevýhody života na dedine a v meste, význam remesiel 
v minulosti a súčasnosti. Zároveň konaním zvieracích hrdinov poukázať na dôležitosť 
priateľstva. Práca s knihou Jozefa Cígera Hronského: Tri múdre kozliatka. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
21.11. o 11,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského  
 
22.11. o 11,00 Informačná výchova 
Hodina informačnej výchovy, na ktorej sú deti oboznámené nielen s orientáciou v knižnici, 
ale aj s vyhľadávaním dokumentov či triedením literatúry. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
26.11. o 10,00 Čarodejnica Škratarata, čo Vianoce nemá rada 
Zážitkové čítanie o Vianociach. Na základe prečítaného textu spoznávame vianočné zvyky 
v iných krajinách. Deti formou pripravených otázok, básničiek, hádaniek, kolied a pranostík 
hovoria o vianočných zvykoch u nás. Práca s knihami Vianočná knižka, Vianočné rozprávky, 
Moja najkrajšia vianočná kniha. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 



28.11. o 10,00 Čarodejnica Škratarata, čo Vianoce nemá rada 
Zážitkové čítanie o Vianociach. Na základe prečítaného textu spoznávame vianočné zvyky 
v iných krajinách. Deti formou pripravených otázok, básničiek, hádaniek, kolied a pranostík 
hovoria o vianočných zvykoch u nás. Práca s knihami Vianočná knižka, Vianočné rozprávky, 
Moja najkrajšia vianočná kniha. 
ZŠ s MŠ Komenského 
 
30.11. o 11,30 Hravé čítanie pre najmenších v angličtine 

Čítanie a snaha o porozumenie anglických textov pesničiek, rečňovaniek a rozprávok 
hravou formou. Podujatie je venované deťom (cca 3-6 rokov), pričom ich môžu sprevádzať 
rodičia, resp. starí rodičia, aby následne s nimi mohli v spoločnom hravom učení pokračovať 
aj doma. 
Usporiadateľ:  Občianske združenie Semienko 

 

Oddelenie umenia Spišská Sobota  

04.11.  o 10,00  Čo vám v škole nepovedia. 
Zážitkové čítanie. Nazretie do tajomného života zvierat. Čítanie z knihy  
N. Sobotovičová: Malá kniha o zvieratkách I, II  - detská náučná literatúra. 
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  2.B 
 

05.11.  o 10,00  Čo vám v škole nepovedia. 
Zážitkové čítanie. Nazretie do tajomného života zvierat. Čítanie z knihy         
N. Sobotovičová: Malá kniha o zvieratkách I, II – detská náučná literatúra. 
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  3.B 
 

07.11.  o 10,00  Osudy Spišských miest. 
Literárne pásmo. Povesti Alfréda Grosza, Antona Mareca. 
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  4.C 
 

12.11.  o 10,00  Čo vám v škole nepovedia. 
Zážitkové čítanie. Nazretie do tajomného života zvierat. 
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  2.A 
 
15.11.  o 10,00  Poézia Daniela Heviera. 
Literárne pásmo o živote a diele autora – výber z poézie. 
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  3.A 
 

19.11.  o 9,00   Osudy  Spišských miest. 
Literárne pásmo. Povesti Alfréda Groza, Antona Mareca. 
ZŠ s MŠ  Spišská Sobota  4.A 
 



Pobočka Juh 1 

4.11. o 9,00 O Guľkovi Bombuľkovi 
Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi – hlasné čítanie úryvkov z knihy, rozhovor s deťmi 
o dobrých a zlých vlastnostiach, o priateľstvách, pochopenie textu. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
4.11. o 10,00 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 s MŠ Dostojevského 
 
 
5.11. o 9,00 Svetozár 
Zážitkové čítanie o tolerancii a znášanlivosti, spolužitie človeka s prírodou a životom v nej.  
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
 
5.11. o 10,00 O Guľkovi Bombuľkovi 
Zážitkové čítanie o nezbednom Guľkovi – hlasné čítanie úryvkov z knihy, rozhovor s deťmi 
o dobrých a zlých vlastnostiach, o priateľstvách, pochopenie textu. 
ZŠ s MŠ Dostojevského  
 
7.11. o 10,00 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. 
ZŠ s MŠ Dostojevského 
 
11.11. o 9,00 Abeceda spať mi nedá 
Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy, 
básničky a rečňovanky. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
11.11. o 12,00 Báje, mýty a legendy v literatúre pre deti a mládež                 
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 Francisciho 
 
12.11. o 10,00 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 s MŠ Francisciho 



 
13.11. o 10,00 Bračekovia mravčekovia 

Zážitkové čítanie z knihy Jozefa Pavloviča Bračekovia mravčekovia. Čítanie ukážok, rozhovor 
o prečítanom, slovné hry. 
MŠ Okružná 
 
14.11. o 9,00 Minpinkovia 
Zážitkové čítanie o tom, aké je ťažké poslúchať príkazy a zákazy rodičov, o tajných túžbach, 
nesplnených snoch a fantazijných svetoch.  
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
14.11. o 10,00 Minpinkovia 
Zážitkové čítanie o tom, aké je ťažké poslúchať príkazy a zákazy rodičov, o tajných túžbach, 
nesplnených snoch a fantazijných svetoch.  
ZŠ s MŠ Francisciho 
14.11. o 12,00 Báje, mýty a legendy v literatúre pre deti a mládež        
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 Francisciho 
 
15.11. o 9,00 Abeceda spať mi nedá 
Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy, 
básničky a rečňovanky. 
ZŠ s MŠ Francisciho 
 
18.11. o 9,00 Abeceda spať mi nedá 
Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy, 
básničky a rečňovanky. 
ZŠ s MŠ Tajovského 
 
18.11. o 10,00 Abeceda spať mi nedá 
Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy, 
básničky a rečňovanky. 
ZŠ s MŠ Tajovského 
 
18.11. o 11,00 Abeceda spať mi nedá 
Prváčikovia sa zábavnou formou zoznamujú so školou a písmenkami. Rozprávkové príbehy, 
básničky a rečňovanky. 
ZŠ s MŠ Tajovského 
 
19.11. o 9,00 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. 
ZŠ s MŠ Tajovského 
 
 



21.11. o 10,00 Minpinkovia 
Zážitkové čítanie o tom, aké je ťažké poslúchať príkazy a zákazy rodičov, o tajných túžbach, 
nesplnených snoch a fantazijných svetoch.  
ZŠ s MŠ Tajovského 
 
22.11. o 10,00 Minpinkovia 
Zážitkové čítanie o tom, aké je ťažké poslúchať príkazy a zákazy rodičov, o tajných túžbach, 
nesplnených snoch a fantazijných svetoch.  
ZŠ s MŠ Tajovského 
 
25.11. o 9,00 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. 
Spojená škola Dominika Tatarku  
 
26.11. o 9,00 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. 
Spojená škola Dominika Tatarku  
 
28.11. 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  
  
28.11. o 13,00 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. 
Spojená škola Dominika Tatarku  
 
29.11. 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  
 
29.11. o 10,00 Calvin nevie lietať 
Zážitkové čítanie. Rozprávanie o rodine, súdržnosti, o ľudskej jedinečnosti, práca s detskou 
fantáziou, pohybové hry. 
Spojená škola Dominika Tatarku  
 

 

 



Pobočka Juh 3 

4.11.  o 9,00  M. Ďuríčková:   Guľko Bombuľko 
Rozprávanie o priateľstve a rozdávaní sa. Zvieratká na dvore. Falošnosť. Potrestanie 
nezbedníka. Čo je dôležité? Krátke divadlo „ Ťažká hádanka“. 
ZŠ Podtatranská 
 

6.11.  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. 
ZŠ Jarná 2.b 
 

6.11.   o 10,00  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. 
ZŠ Jarná 3.b 
7.11.  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. 
ZŠ Jarná 3.c 
 

7.11. o 10,00  C. Collodi: Pinocchio 
Klamal si už niekedy? Následky lži. Hra: Lov na čestnosť. Naučme sa hovoriť pravdu. Priznanie 
si chyby. Dôvera, odvaha, sľub, úcta. Stvárnenie príbehu mimikou a gestikuláciou. 
Premietanie príbehu. 
ZŠ Jarná 4.a 
 

13.11.  o 9,00  M. Grznárová: Maťko a Kubko 
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. 
ZŠ Jarná 2.c 
 

13.11.  o 10,00  M. Grznárová: Maťko a Kubko 
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. 
ZŠ Jarná 2.a 
 

14.11. 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. 
ZŠ Jarná 3.a 
 



14.11.  o 10,00  C. Collodi: Pinocchio 
Klamal si už niekedy? Následky lži. Hra: Lov na čestnosť. Naučme sa hovoriť pravdu. Priznanie 
si chyby. Dôvera, odvaha, sľub, úcta. Stvárnenie príbehu mimikou a gestikuláciou. 
Premietanie príbehu. 
ZŠ Jarná 4.c 
 

20.11.  o 10,00  C. Collodi: Pinocchio 
Klamal si už niekedy? Následky lži. Hra: Lov na čestnosť. Naučme sa hovoriť pravdu. Priznanie 
si chyby. Dôvera, odvaha, sľub, úcta. Stvárnenie príbehu mimikou a gestikuláciou. 
Premietanie príbehu. 
ZŠ Jarná 4.b 
 

Zmena programu vyhradená! 


