
PROJEKTY METODICKÉHO CENTRA SLOVENSKEJ PEDAGOGICKEJ
KNIŽNICE

 PRE ŠKOLSKÉ KNIŽNICE
NA PODPORU ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI

1. Celoslovenský projekt 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

k Medzinárodnému dňu školských knižníc (International School Library Day),
štvrtý októbrový pondelok
Cieľ: zábavnými  formami  práce  s knihou  podporiť  u žiakov  dobrý  a trvalý  vzťah  ku
knihe, školskej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového.
Kontakt: www.spgk.sk

2. Česko-slovenský projekt 
Záložka do knihy spája školy

pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc,
Cieľ: česko-slovenského  projektu  je  v mesiaci  október  nadviazanie  kontaktov  medzi
českými  a slovenskými  základnými  školami  a osemročnými  gymnáziami   a  podpora
čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci môžu vyrobiť ľubovoľnou
technikou. 
Výmenu  záložiek  môžu  školy  využiť  aj  k nadviazaniu  spolupráce,  kontaktov  alebo
poznávaniu  života  žiakov  v Českej  republike  a zároveň  aj  ako  prierezovú  tému
do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
Kontakt: www.spgk.sk

NAJZNÁMEJŠIE PROJEKTY INÝCH SUBJEKTOV NA PODPORU ČITATEĽSKEJ
GRAMOTNOSTI

� Čítajme si...
Čitateľský maratón organizuje  Linka detskej istoty pri SV UNICEF v spolupráci so
Slovenskou asociáciou knižníc. 

      Cieľ: vzbudiť v deťoch záujem o čítanie a zároveň poukázať na význam literatúry pre
           detského spisovateľa.

Kontakt: www.unicef.sk/ldi, www.infolib.sk
 

� Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty! 
Cieľ: projekt je zameraný na rozvoj čítania a na dvíhanie jazykovej kultúry u žiakov
mladšieho školského vek
Kontakt: www.osmijanko-ba.sk

� Deň ľudovej rozprávky
Cieľ: realizácia rôznorodých aktivít, ktorými si deti pripomenú slávneho rozprávkara.
Projekt sa realizuje v mesiaci marec daného kalendárneho roka.
Kontakt: www.dokniznice.sk  

� Les ukrytý v knihách
Cieľ: poukázať  na  význam  lesa  a lesníctva  pre  spoločnosť  a súčasne  na  potrebu
ochrany životného prostredia cez zdanlivo obyčajnú papierovú knihu.
Kontakt: www.lesnapedagogika.sk 



LITERÁRNE SÚŤAŽE

� Cieľ:  prehlbovať literárne poznanie, vlastnú tvorivosť, kultúrnosť jazyka a pestovať
vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote môžu školskí knihovníci pomáhať
svojim používateľom pri výbere vhodných textov do rôznych literárnych a literárno-
výtvarných súťaží. 
Napríklad: 
Janko Hraško ešte žije... (literárno-výtvarná súťaž), 
Škultétyho  rečňovanky... (celoslovenská  súťaž  vo  vlastnej  tvorbe  žiakov  škôl  na
Slovensku), 
Detská rozprávková Žilina... (celoslovenská literárna súťaž).
Zoznam aktuálnych literárnych a literárno-výtvarných súťaží podľa termínu uzávierky
je k dispozícii na špeciálnom portáli.
Kontakt: www.muza.websity.sk

� Murová čitáreň
Cieľ: portál  zameraný  na  propagáciu  literatúry  pre  deti  a  jej  tvorcov  a aktivít,
týkajúcich sa detskej literatúry.
Kontakt: www.murovacitaren.sk

� Noc s Andersenom
V rámci tohto projektu sa organizujú napríklad rôzne súťaže, besedy, diskotéky. 
Cieľ: projektu je prepojenie dobrodružstva a zážitkov z čítania.
Kontakt: www.infolib.sk

ZDROJ:
http://www.spgk.sk/swift_data/source/2016/Podujatia_na_podporu_a_rozvoj_CG_201
6.doc , vypracovala: 
Mgr. Rozália Cenigová, 
ústredná metodička Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice




