Ponuka podujatí pre základné školy
Podujatia určené pre II. vekový stupeň žiakov ZŠ:
Kysucká knižnica v Čadci ponúka okrem svojich bohatých knižničných fondov
a kniznično-informačných služieb i celý rad hodnotných kultúrnych a výchovno-vzdelávacích
podujatí. Podujatia nadväzujú na vyučovací proces a môžu značnou mierou doplniť
a obohatiť vedomosti žiakov. Ponúkaný okruh podujatí môžeme doplniť a prispôsobiť vaším
ďalším požiadavkám.
Využite našu ponuku a vyberte si z uvedených tematických okruhov oblasť, o ktorú máte
záujem. Pri výbere podujatia sa s nami skontaktujte na uvedených telefónnych číslach,
minimálne 2 týždne pred termínom konania podujatia.
Kontakt:4334616, 0915 572 259
Zodpovedné pracovníčky: Mgr. Helena Pagáčová, Zuzana Hrdková, Petronela Gavenčiaková,
Mgr. Miroslava Rosinová

A. Literatúra:
Podujatia sú zamerané na oblasť literatúry, literárne druhy a žánre, život a tvorbu jej
predstaviteľov. Sú vhodným doplnkom pre rožšírenie literárnych vedomostí žiakov ako
alternatívne vyučovacie hodiny. Pozostávajú z prednášok, audiovizuálnych prezentácií,
zážitkového čítania, vedomostných kvízov a súťaží. Na požiadanie sprostredkujeme
i autorskú besedu s vybraným regionálnym spisovateľom a v rámci väčších podujatí knižnice
i autorskú besedu s vybraným súčasným slovenským spisovateľom pre deti a mládež.
1. KaMČo – Klub mladých čitateľov a začínajúcich mladých autorov. Cyklus mesačných
stretnutí členov klubu – žiakov, ktorí veľa a radi čítajú, majú literárny talent a ambície
literárne tvoriť a zapájať sa do celoslovenských literárnych súťaží. Určenie: 5. – 9. ročník.
2. Vznik a vývoj knihy. Vznik písma, materiály na písanie a počiatky vzniku knihy. Podoby
knihy v minulosti a súčasnosti. Prednáška doplnená názornými ukážkami.
Určenie: 5. ročník.
3. Rozprávka - epický literárny útvar. Definovanie pojmu rozprávka. Určujúce hlavné znaky
a rozdelenie rozprávok z hľadiska formy a obsahu. Rozdelenie na umelé a ľudové
rozprávky. Čítanie ukážok a porovnávanie jednotlivých typov a druhov rozprávkových
príbehov. Určenie: 5. - 6. ročník.
4. Povesti. Rozdelenie podľa druhu, obsahu a pôvodu. Regionálne povesti a ich autori.
Vyhľadávanie povestí v knižnici pomocou on-line katalógu, práca s literárnym textom
a súťažný kvíz. Určenie: 6. - 7. ročník.
5. Príbehová próza. Znaky príbehovej prózy a hlavní predstavitelia – Gabriela Futová, Roman
Brat, Juraj Šebesta, Roald Dahl. Určenie: 6. - 7. ročník.
6. Regionálna literatúra. Čo je to regionálna literatúra, hlavné znaky regionálnej literatúry
a hlavní predstavitelia – Peter Holka, Miloš Jesenský, Ján Podmanický, Ladislav Hrubý,
Jozef Marec a Peter Kubica. Určenie: 7. - 9. ročník.
7. Historické príbehy a báje. Hlavné znaky povestí a mytologických príbehov. Rozdelenie
podľa obsahu, pôvodu a ich význam pre rozvoj ľudovej slovesnosti. Čítanie ukážok, práca
s literárnym textom a audiovizuálna prezentácia. Určenie: 8. - 9. ročník.
8. Dobrodružná literatúra. Obľúbený literárny žáner a jeho rôzne druhy. Najvýznamnejší
predstavitelia dobrodružnej literatúry a ich tvorba. Audiovizuálna prezentácia.
Určenie: 7. - 9. ročník.

9. Dievčenské romány. Slovenské a svetové autorky dievčenských románov. Súčasná
literatúra a jej predstavitelia. Čítanie ukážok, audiovizuálna prezentácia.
Určenie: 7. - 9. ročník.
10. Ľudovít Štúr. Životopisný medailón o živote a tvorbe významnej osobnosti našich dejín.
Audiovizuálny program doplnený vedomostným kvízom. Určenie: 8. - 9. ročník.
11. Klasicizmus v literatúre a umení. Anton Bernolák a ďalší predstavitelia klasicizmu.
Audiovizuálny program na DVD nosiči. Určenie: 8. - 9. ročník.
12. Romantizmus v literatúre a umení. Štúrovci a ďalší predstavitelia romantizmu.
Určenie: 8. - 9. ročník.
13. Janko Kráľ. Život a tvorba štúrovského básnika. Audiovizuálna prezentácia doplnená
ukážkami básnickej tvorby. Určenie: 8. - 9. ročník.
14. Jozef Miloslav Hurban: Životopisný medailón a tvorba zakladateľa spisovnej slovenčiny,
spisovateľa a národného buditeľa. Prednáška a audiovizuálna prezentácia.
Určenie: 8. - 9. ročník.
15. Netradičné čítania. Cyklus mesačných netradičných podujatí zameraných na zážitkové
čítanie na netradičných miestach v netradičnom čase (večer). Určenie: 5.- 6. ročník.

B. Estetika, umenie a náboženstvo:
Podujatia tohto tematického okruhu sú zamerané na oblasť estetickej, etickej
a náboženskej výchovy. Po formálnej stránke pozostávajú z prednášok, besied, zážitkového
čítania, tvorivých dielní, audiovizuálnych prezentácií a hudobných ukážok, ktoré dopĺňajú
danú tému. Pri názvoch podujatí upresňujeme aj okruh adresnosti pre jednotlivé ročníky ZŠ.
1. Vznik a vývoj betlehemov. Prednáška a audiovizuálna prezentácia o vzniku a vývoji
betlehmov, ich podobách v minulosti i súčasnosti. Určenie: 5. - 9. ročník.
2. Ľudová hudba v kysuckom regióne. Prednáška a audiovizuálna prezentácia doplnená
hudobnými ukážkami, ktorá približuje ľudové hudobné nástroje, spev, tanec a hudobný
prejav nášho regiónu. Určenie: 5. - 9. ročník.
3. Srdce pre mamu. História vzniku medzinárodného sviatku Dňa matiek, zážitkové čítania
básni o mame a tvorivá dielňa. Určenie: 5: ročník.
4. Opera nehryzie. Zážikové čítanie, PPT prezentácia doplnená obrazovými a hudobnými
ukážkami z tvorby najvýznamnejších operných skladateľov. Určenie: 6. – 9. ročník.

C. Príroda:
Podujatia zamerané na environmenálnu výchovu, ochranu životného prostredia,
chránené prírodné rezervácie, flóru a faunu, chránené prírodné útvary a spoznávanie
príodných krás Kysúc, Slovenska a svetových prírodných pozoruhodností. Realizácia
podujatí sa uskutočňuje formou prednášok, besied, audiovizuálnych prezentácií,
vedomostných kvízov a súťaží.
1. Príroda Kysúc. Prednáška a audiovizuálna prezentácia zameraná na chránené prírodné
rezervácie, chránené prírodné útvary, flóru a faunu Kysúc. Určenie: 5. - 8. ročník.
2. Príroda Slovenska. Prírodné rezervácie: Spoznávanie prírodných krás Slovenska
a chránených prírodných rezervácií. Projekcia videozáznamu doplnená krátkym
vedomostným kvízom. Určenie: 5. - 9. ročník.
3. Skleníkový efekt. Filmový dokument v českom jazyku, ktorý vysvetľuje príčiny
klimatických zmien na našej planéte v posledných desaťročiach a skleníkový efekt.
Videonahrávka. Určenie: 5. - 9. ročník.
4. Slovensko - neobjavená krajina. Videonahrávka priližujúca najzaujímavejšie geografické
a národopisné pamiatky Slovenska. Určenie: 5. - 9. ročník.

D. Región Kysúc:
Ponuka obsahuje širší tematický okruh z oblasti literatúry, umenia, regionálnych
pamätihodností a osobností spätých z Kysucami. Prednášky, besedy, audioviuálne prezentácie
a videoprogramy prinášajú zaujímavé informácie a poznatky o významných osobnostiach
a udalostiach kysuckého regiónu.
1. Trvalé hodnoty našej minulosti. Prednáška, audiovizuálna prezentácia o remeslách, ktoré
boli neoddeliteľnou súčasťou života našich predkov. Určenie: 5. - 9. ročník.
2. Zuzana Vaňousová – výtvarníčka, ilustrátorka. Priblíženie života a tvorby regionálnej
výtvarníčky a ilustrátorky formou prednášky a audiovizuálneho programu.
Určenie: 5. - 6. ročník.
3. Mesiac pod nohami - Vesmírna stálica E. A. Cernan. Prednáška a audiovizuálna
prezentácia o vesmírnych dobrodružstvách svetového astronóma. Určenie: 5. - 9. ročník.
4. Kysucké pamätihodnosti a pozoruhodnosti. Kultúrne a historické pamiatky kysuckého
regiónu priblížené formou audiovizuálnej prezentácie. Určenie: 5. - 9. ročník.

E. Preventívno-výchovné, vzdelávacie a informačné podujatia:
V tomto okruhu podujatí ponúkame besedy, prednášky, audiovizuálne prezentácie,
videoprojekcie, súťaže a kvízy na rôzne témy, ktoré obohatia výchovno-vzdelávací proces,
rozvíjajú ich talent a záľuby. Zároveň sú i dôležitým prostriedkom propagácie zdravého
životného štýlu a hodnotovej orientácie detí a mládeže.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Kým ešte dokážem povedať NIE. Drogy. Krátky videoprogram ako vzdorovať
nebezpečenstvu návykových látok ohrozujúcich deti a mladistvých. Určenie: 5. - 9. ročník.
Školy – 1. línia. Aj ty povedz NIE. Krátky videoprogram zameraný na vstupné drogy
a vznikajúce závislosti – fajčenie a alkohol, ktoré ohrozujúc deti a mladistvých.
Určenie: 5. - 9. ročník.
Deti a drogy - zablúdení. Hraný dokument podľa skutočného príbehu. Reálne výpovede
a svedectvá odborníkov. DVD. Určenie: 8. - 9. ročník.
Kým stúpa dym. Fajčenie a jeho škodlivý vplyv na zdravie. Výpovede známych osobností,
mladých ľudí a odborníkov. DVD. Určenie: 8. - 9. ročník.
Mením sa na muža. Prvé lásky. Videoprogram zameraný na zmeny v období dospievania
chlapcov a sexuálnu výchovu. Určenie: 8. - 9. ročník.
Zázrak života. Mením sa na ženu. Videoprogram zameraný na zmeny v období
dospievania dievčat, sexuálnu výchovu a prípravu na rodičovstvo. Určenie: 8. - 9. ročník.
Vynálezy a objavy. Zaujímavosti zo sveta vedy a techniky, vynálezov a objavov, ktoré
zmenili náš svet. Určenie: 5. ročník.
Templárske legendy: Pútavý program o živote a pôsobení Templárov na našom území,
hrady a kostoly v Žilinskom kraji, ktoré prinášajú svedectvá o prítomnosti templárskych
rytierov. Audiovizuálny program sprevádza odborným výkladom spisovateľ a historik Miloš
Jesenský. Určenie: 5. - 9. ročník.
Informatická príprava o knižnici. Knižnica a jej služby, knižničný a výpožičný poriadok,
orientácia v knižničnom fonde na úseku pre deti a mládež, vyhľadávanie informácií
a dokumentov cez on-line katalóg. Určenie: 5. - 9. ročník.

