
 

 

  

SÚŤAŽE PRE ŠKOLY V RÁMCI FESTIVALU KNIŽNÉ HODY 

Našou snahou je aktívne zapojiť 

do Knižných hodov aj školy. 

Prepojenie školy a rodiny má 

v našom zámere veľký význam. 

Chceme podporiť nemalé úsilie 

pedagógov, ktoré vynakladajú 

na rozvíjanie práce s knihou, na 

čítanie s porozumením a na 

prepájanie medzipredmetových 

kontextov. V deťoch chceme  

podnecovať vedomie, že čítanie 

je dôležité nielen pre ich osobný 

život, ale má aj spoločenský 

význam a spája človeka s inými 

ľuďmi, s komunitou. 

Z HISTÓRIE FESTIVALU 

Festival Knižné hody založila 

v roku 2007 ako svoj autorský 

projekt Timotea Vráblová. Od 

roku 2015 sa v obnovenej forme 

organizuje na Hviezdoslavovom 

námestí v Bratislave.  

ORGANIZÁTORI A PARTNERI 

Organizátorom festivalu 

KNIŽNÉ HODY je BIBIANA - 

Centrum detskej literatúry, 

čítania a SK IBBY, Odbor 

kultúry Starého Mesta a OZ 

Fanfáry. Partnermi na festivale 

sú vydavateľstvá, knižnice a 

rozličné občianske združenia, 

ktoré sa venujú čítaniu a deťom.  

PROGRAM FESTIVALU 

Je koncipovaný v 2 plánoch. 

Program na hlavnom pódiu a 

aktivity v areáli námestia. Na 

pódiu predstavujeme rôzne 

osobnosti – autorov, ilustrátorov  

a hercov, hudobníkov, taneční-

kov a rôznych umelcov, ale aj 

odborníkov, ktorých osobný 

a profesionálny život je spojený 

s čítaním kníh.  

V areáli námestia (od pódia 

smerom k Mostu SNP) sú 

vytvorené plochy, na ktorých sa 

návštevníci môžu zapojiť do 

umeleckých a tvorivých aktivít 

a dielní zameraných na čítanie, 

rozvíjanie porozumenia a na 

predstavenie rozmanitých 

foriem aktívnej práce s knihou. 

Súčasťou tohto programu sú aj 

poradne (recitátorská, poradňa 

Osmijanka, Slniečka), bábkohry 

s bábkohercami a súťaže 

v čítaní na rozmanité spôsoby. 

Dielne čítania sprostredkujú 

deťom cez pohyb a hudbu 

prepojenie čítania s každoden-

ným životom, tiež s cestovaním 

do vzdialených končín alebo do 

histórie. Súčasťou festivalu 

budú turnaje, napríklad rozpráv-

kového šermu alebo turnaj 

v čítaní na rýchlosť a pozornosť. 

 

 
 

Projekt S knihou ďalej zájdeš! je určený pre základné školy. Zapojiť sa môžu do štyroch ďalej 

uvedených súťaží/aktivít. Finále súťaží a aktivít sa bude konať počas Knižných hodov – 15. júna. 

 

 

Projekt S knihou ďalej zájdeš! bol vytvorený ako súčasť festivalu čítania Knižné hody. Tohto 
roku sa festival koná v sobotu 15. júna od 15.00 – 19.00 na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave. 
Knižné hody sú zamerané na budovanie kultúry čítania, najmä na podporu kultivovaného čítania 
v rodinách. Téma tohtoročného festivalu – HĽADANIE STRATENÉHO ČASU – bude rezonovať  
v programe na pódiu aj v jednotlivých aktivitách na námestí.  
Festivalom chceme pripomenúť aj významné výročie nedožitých sto rokov narodenia slovenskej 

spisovateľky Márie Ďuríčkovej. Z tohto dôvodu pri niektorých súťažných aktivitách vychádzame 

z jej tvorby.  

 

S KNIHOU ĎALEJ ZÁJDEŠ! 

 
Autorka projektu: Timotea Vráblová  

 

 

 

       15. jún  
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Maketa hradu 
Červený Kameň 

Knižné hody 2018                

 

AKO ZÁJSŤ DO HISTÓRIE 

“ČÍTAJ A ZHOTOV!” 

Život v minulosti nám priamo na 

festival prídu priblížiť obyvatelia 

hradu Červený Kameň. Pre 

školy je v rámci súťaže Čítaj 

a zhotov! pripravená téma – 

Múzeum hodín v Bratislave 

(Dom U dobrého pastiera).  

Úlohou žiakov bude zoznámiť 

sa s textami umeleckého 

a vecného charakteru (ich výber 

zabezpečí organizátor festivalu), 

a na základe nich si pomocou 

metodického materiálu zhotoviť 

maketu domu U dobrého 

pastiera. 

Cieľom súťaže je podporiť u detí 

schopnosť prepájať pri čítaní 

rôznorodé kontexty a hľadať 

spôsoby, ako ich môžu apliko-

vať aj netradičným spôsobom, 

resp. vzbudiť v nich záujem 

o historický kontext a kultúrnu 

históriu.  

Vyhotovené makety budeme 

sústreďovať v BIBIANE a počas 

Knižných hodov sa  exponáty 

vystavia na námestí. Víťazné 

makety inštalujeme na 

špeciálnej výstave v BIBIANE.  

Finále súťaže Čítaj a zhotov! sa 

bude konať priamo na festivale 

Knižné hody 15. 6. 2019. Víťazi 

súťaže sa budú môcť tvorivo 

zapojiť do festivalového 

program na hlavnom pódiu. 

Aktivita je určená pre jednot-

livcov, rovnako ako pre školské 

skupiny. Záujemcom o súťaž 

zašleme metodický materiál. 

 

TURNAJ VÝREČNÝCH 

ROZPRÁVKAROV 

Týmto turnajom pokračujeme 

v starodávnej tradícii rozprávač-

ského umenia. Chceme podporiť 

rodiny, stimulovať v nich rozvíja-

nie kultúry rozprávania, ktoré má 

popri budovaní čitateľských 

zručností nemalý význam.  

Metodický materiál k súťaži 

školám poskytneme na základe 

ich záujmu aktívne sa zapojiť. 

Súťaž bude prebiehať v dvoch 

disciplínach. V prvej disciplíne 

súťažiaci porozpráva príbeh 

vylosovanej postavy zo známej 

knižky (výber kníh zašleme 

v metodickom materiáli). Úlohou 

rozprávača bude tvorivo spros-

tredkovať vlastné podanie prí-

behu na základe zadaných 

kritérií. V druhej disciplíne sa 

budú losovať rozprávkové témy. 

Vychádzať budeme z princípov, 

ktoré uplatnila vo svojej knihe 

Rozprávky Čierneho Filipa 

známa slovenská rozprávkarka 

Mária Ďuríčková (deti budú mať 

stanovené podmienky, ktoré 

musia v príbehu uplatniť a na 

základe tých následne vytvoriť 

príbeh). Finále sa uskutoční 

priamo na festivale Knižné hody 

a bude súčasťou hlavného 

oficiálneho programu.  

Súťaž je pre jednotlivcov (nie je 

však podmienkou prihlásiť za 

školu len jedno dieťa).  

 

VEĽKÝ ČITATEĽSKÝ KVÍZ 

Na festivale sa uskutoční aj 

čitateľská súťaž, ktorej sa môžu 

školy aktívne zúčastniť so svoji-

mi vybranými tímami. Kvízové 

tímy dostanú dopredu okruh 

kníh, ktoré si vopred prečítajú. 

Súťaž preverí pozornosť čítania 

detí, ich zaangažovanosť do 

textu a to, nakoľko ho vedia  

vnímať a zamýšľať sa nad ním. 

Kvíz je tento ročník festivalu 

zameraný na knižku Michaela 

Endeho Dievčatko Momo 

a stratený čas (Vydavateľstvo 

Verbarium 2018)  

Súťaž je určená pre školské tímy 

detí nad 9 rokov – jeden 

štvorčlenný tím za školu. 
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ŠTRNÁSŤ 

DOBRODRUŽNÝCH DNÍ 

JANKA HRAŠKA U .... 

Táto súťaž je určená deťom 

mladšieho školského veku. 

Podporuje čítanie v rodinách 

a tiež prepája kontext čítania 

s každodenným životom doma 

i v škole. Janko Hraško sa 

odvážne vydal na cestu k nám. 

Pomôžeme mu putovať aj tam, 

kam v knihe nezašiel.  

Úlohou dieťaťa (alebo skupiny) 

je vyrobiť Janka Hraška, ktorý 

bude 14 dní putovať od dieťaťa 

k dieťaťu. Každé dieťa si ho 

ponechá u seba jeden deň (24 

hodín) a zapíše, aké zážitky 

s ním Janko Hraško počas dňa 

zažil. Výsledkom bude denník 

zážitkov Janka Hraška, presne 

podľa nášho motta – S knihou 

ďalej zájdeš! Vyhodnotenie 

súťaže spojené s čítaním 

vybraných úryvkov víťazných 

prác bude súčasťou hlavného 

programu.  

 

Aktivita je vhodná pre skupinu, 

alebo triedu (minimálne 14 detí 

na 14 dní putovania), ale je  

možná aj ako aktivita pre 

jednotlivca, kde výsledkom 

bude 14-denný denník žiaka. 

Školy, ktoré sa do tejto aktivity 

zapoja, dostanú metodický 

materiál. 

 

 

AKO MÔŽU ŠKOLY VYUŽIŤ 

NAŠE PROGRAMY A AKTIVITY: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1 

 

Vzdelávacia oblasť JAZYK 

A KOMUNIKÁCIA – Všetky súťaže 

obsahujú v sebe prácu s knihou, či 

s textom. Niektoré z nich sú zamerané 

aj na aktívny prejav na verejnosti. 

Snažíme sa vytvárať úlohy, ktoré deti 

podnecujú k hĺbavému vnímaniu textu, 

možných súvislostí a vzťahov, či 

k hľadaniu spojenia situácií 

v príbehoch so situáciami v ich 

vlastnom živote. 

Vzdelávacia oblasť – ČLOVEK 

A SPOLOČNOSŤ – je možné využiť 

návštevu domu U dobrého pastiera na 

spoznávanie svojho regiónu a kultúry 

a tak vytvoriť zážitkové učenie pre 

vlastivedné a historické témy. 

Vzdelávacia oblasť ČLOVEK 

A HODNOTY – naše aktivity sa usilujú 

o rozvoj hodnôt, empatie, spolupráce, 

prosociálneho správania a iné. 

Mnohokrát majú deti za úlohu vcítiť sa 

do sveta postáv v knihe, situácií, 

prehodnotiť ich so svojimi situáciami 

vo vlastnom živote. Pri skupinových 

súťažiach je potrebná spolupráca 

a kohézia skupiny. 

Vzdelávacia oblasť  UMENIE 

A KULTÚRA – Jedna z našich súťaží 

sa zameriava na Múzeum hodín, ktoré 

je možné navštíviť, spoznávať 

architektúru a napokon svoje 

skúsenosti výtvarne pretvoriť do malej 

makety. 

Okrem hlavných častí môžete prepojiť 

naše súťaže a zapojenie žiakov do 

Knižných hodov s prierezovými 

témami napr. ako Osobnostný 

a sociálny rozvoj, Regionálna výchova 

a ľudová kultúra. 

 

 

 

Štrnásť dobrodružných dní s Guľkom Bombuľkom, Knižné hody 2018 

Tešíme sa na spoluprácu s vami. Budeme radi, ak sa prostredníc-
tvom tohto projektu bližšie zoznámite s aktivitami Centra detskej 

literatúry, čítania a SK IBBY, ktoré bolo zriadené na základe 
uznesenia vlády SR  č. 554/2017 a začalo pracovať v Bibiane, 

medzinárodnom dome umenia pre deti dňa 1. 1. 2018. 
 

Mgr. Timotea Vráblová, PhD., koordinátorka Centra detskej literatúry, 
čítania a SK IBBY 
Mgr. Eva Cíferská, vedúca Centra detskej literatúry, čítania a SK IBBY 
Ing. Gabriela Mikulčíková,  Mgr. Lucia Obuchová                     
 
 
 
 



 

 

 


