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-       Finančná dotácia MŠVVaŠ vo výške 1.313,-- EUR; 

-       Vlastné zdroje a spolufinancovanie zriaďovateľom vo výške 480, -- EUR; 

-       Finančné prostriedky použité na:  

a.    Zlepšenie vybavenia školskej knižnice (zakúpenie PC zostavy, multifunkčného 
zariadenia, čítačky čiarových kódov, čiarových kódov, knižničného systému); 

b.    Zakúpenie knižných titulov; 

-       Autor projektu: Mgr. Z. Mészárosová, zodpovedná za vedenie školskej knižnice, vedenie 
školy; 
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ČÍTAME S HANOU KOŠKOVOU 

LITERÁRNO – DRAMATICKÉ A VÝTVARNÉ 
PÁSMO 

 

V ĽUDOŽRÚTSKEJ ULICI S III.A 

Naši tretiaci z III. A spolu s pani učiteľkou triednou S. Brnovou sa „prešli“ príbehmi Hany 

Koškovej z knihy Príbehy z Ľudožrútskej ulice v rámci aktivít hlasného čítania. Svojich 

hrdinov potom spracovali výtvarne.  

 

 

 

 



ČÍTANIE POVESTÍ HANY KOŠKOVEJ V II.B 

Žiaci II.B sa počas druhého novembrového týždňa stretávali na hodinách čítania so 

spisovateľkou Hanou Koškovou a jej povesťami. Čítali si povesti z knihy Mara medvedia 

a Poludnica z Čerepeša. Na hodinách spracovali a zilustrovali dve povesti Žobrácka palica 

a Vestegova kobyla. Aj napriek náročnosti textu ich povesti zaujali a zanietene pracovali na 

literárnom a výtvarnom stvárnení prečítaného textu. Výsledkom ich práce sú dve ilustrované 

ukážky spracované do „knižnej“ podoby. 

S. Gabľasová 

 

 

 

 

 



ČITATEĽSKÝ ZÁŽITOK 

Pri realizácii projektu Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2013 sa na 1. stupni 

v mesiacoch október a november 2013 uskutočnil rad zaujímavých aktivít: zintenzívnila sa 

návštevnosť  žiakov v školskej knižnici, v každej triede v rámci Rozprávkového týždňa  žiaci 

pracovali s rozprávkou a povesťou – či už ľudovou alebo autorskou. Žiaci si pripravili 

výstavky  svojich obľúbených detských kníh.  

Prebudiť záujem o knihy a čítanie je možné aj súťažnou formou – v niektorých triedach 

dostali žiaci kartičky s hviezdičkami, na ktorých si prečítané knižky značili ich vyfarbením. 

Na druhej strane kartičky rodičia svojim podpisom potvrdili, že dieťa knižku naozaj prečítalo.  

Pri literárnych činnostiach so žiakmi bol využitý metodický a didaktický materiál z projektu 

Moderné vyučovanie – žiaci vypĺňali pripravené pracovné listy, reprodukovali 

dej  slovenských povestí  prostredníctvom leporela, dramatizovali prečítané  rozprávky.  

Žiaci 2. stupňa pripravili dramatizované čítanie nielen pre prvákov, ale i pre ostatné ročníky 

I. stupňavrámci „Týždňa hlasného čítania- starší čítajú mladším“. Využitím vtipných prvkov 

dramatizácie a pantomímy spestrili  literárnu tvorbu  našej  rodáčky, spisovateľky Hany 

Koškovej. 

Svoju tvorivosť a nápaditosť uplatnili žiaci aj pri zhotovovaní veľkorozmerného plagátu 

inšpirovaného detskou knihou Príbehy z Ľudožrútskej ulice. Spolu s ďalšími detskými 

kresbami tvoril kulisu k vrcholnému kultúrnemu podujatiu – a to besede so spisovateľkou 

Hanou Koškovou,  ktorej sa zúčastnili vybraní najlepší čitatelia z každej triedy. 

Mgr. Z. Mészárosová 

 



 

KVÍZ O HANE KOŠKOVEJ 

V rámci projektu Revitalizácie a elektronizácie školských knižníc sme sa zamerali aj na 
bližšie zoznámenie sa s tvorbou autorky z Lučenca, pani Hany Koškovej. Podnecovali sme 
žiakov k čítaniu jej diel, spoznali sme autorku v rámci dvoch besied, starší žiaci čítali 
mladším, žiaci spracovávali svoje predstavy aj výtvarne, tvorivo.  

Pre žiakov 7. ročníka pripravila p. uč. J. Móricová kvíz k tvorbe Hany Koškovej. Vedeli by 
ste odpovedať na nasledovné otázky? 

      1.    Čím sa zaoberá Hana Košková? 

      2.    Akú strednú školu ukončila? 

      3.    V akých novinách pracovala ako redaktorka? 

      4.    Na akom celoslovenskom podujatí sme sa mali možnosť s autorkou stretnúť? 

      5.    Napíš názov 3 básnických zbierok Hany Koškovej. 

      6.    Napíš názvy 2 prozaických diel Hany Koškovej. 

      7.    Kedy sa objavila prvá zmienka o minerálnych prameňoch v Kalinove (storočie)? 

      8.    Aké povesti sa šírili o prameni? 

      9.    Čo sa prihodilo hlavnej postave v ústrednej povesti v Kalinove? 



      10.  Kto ju zachránil? 

      11.  Kto z našich osobností chodil v Kalinove do ZŠ? 

      12.  V ktorej dobe sa odohráva príbeh povesti Mara Medvedia? 

      13.  Prečo ušla Mara do lesa? 

      14.  Prečo Marino dieťa umrelo? 

      15.  Kde sa narodila známa cigánska huslistka Cinka Panna? 

      16.  Na akom hudobnom nástroji hrala? 

´     17.  Kde sa narodila jej pravnučka Mária? 

      18.  Aký dar dala prastarká svojej pravnučke? 

      19.  Ako sa volal jej manžel? 

      20.  Aký mala sen? 

      21.  Koľko rokov sa dožila? 

      22.  Kde je pochovaná? 

Naši siedmaci si svoje poznatky o živote autorky a z prečítaných kníh overili a našli sa 

najlepší medzi najlepšími: 

      1.    miesto                       Michaela Rabeková, VII.B 

      2.    miesto                       Sofia Slížová, VII.A 

      3.    miesto                       Dominika Együdová VII.A, Vladimíra Fašangová, VII.A 

Gratulujeme a želáme našim žiakom ďalšie krásne literárne zážitky pri čítaní kníh! 

  

 

AUTOR MUSÍ ÍSŤ MEDZI SVOJICH 
ČITATEĽOV 

Sme radi, že poetka a autorka kníh pre deti a mládež, Hana Košková, k nám 26. novembra 

2013 zavítala a strávila medzi nami krásny deň. V besede so žiakmi 1. a 2. stupňa hovorila 

o svojich začiatkoch, o tvorbe a písaní, o svojich postavách, o inšpiráciách a odpovedala na 



množstvo zvedavých otázok našich žiakov. Bolo to poučné stretnutie, v ktorom pripomenula, 

že autor musí chodiť medzi svojich čitateľov, aby vzájomne komunikovali.  

Autorka hovorila o tom, že spisovateľ by mal ovládať slovenský jazyk a pri tvorbe využívať 

svoju fantáziu. Pripomenula, že v pozadí tvorby majú byť aj vedomosti z literárnej vedy. 

Poznať, ako tvoriť verše, ako vyjadriť myšlienku, ako narábať so slovom, aké možnosti nám 

poskytuje literatúra.  

Objasnila nám, aká je cesta knihy, kým si ju my, čitatelia, prelistujeme a prečítame. Kým sa 

vydá kniha povestí, je potrebné vyhľadať príbehy v kronikách či vypočuť si ich od miestnych 

ľudí, príbeh spracovať, požiadať ministerstvo kultúry o grant, spolupracovať s vydavateľom, 

ilustrátorom, získať na knihu posudky a až potom môže ísť kniha do tlače, následne do 

kníhkupectiev a knižníc. 

Inšpiráciu pre svoje knihy hľadá H. Košková všade. Rada počúva rozhovory vo vlaku pri 

cestovaní a inšpiruje sa v komunikácii s inými ľuďmi. Ako hovorí: „Z rozhovorov sa človek 

veľa dozvie.“Aj zo spomienok autorky sme pocítili, že škola môže byť prvým stupienkom 

k vlastnej tvorbe. Keď sa jej žiaci opýtali na začiatky, spomenula práve slohové práce, ktoré 

písala ešte na Základnej škole v Haliči.  

Ďakujeme Vám, pani H. Košková, za múdre a podnetné slová, ktoré sú inšpiráciou pre 

čítanie kníh i vlastnú tvorbu našich žiakov ako aj pre pedagógov v ďalšej práci s nimi! 

 



ODPOLUDNIE S POÉZIOU HANY KOŠKOVEJ 

Druhého podujatia, ktorého sa H. Košková26. novembra 2013 zúčastnila, bolo Odpoludnie 

s poéziou, ktoré pre milovníkov poézie organizuje pani učiteľka E. Stieranková. 

V komornejšom stretnutí sa čítala poézia Hany Koškovej. Naši žiaci predniesli básne, ktoré 

ich zaujali a zdôvodnili, prečo si tú – ktorú báseň vybrali. Bolo zaujímavé porovnávať 

vnímanie pocitov našich žiakov s myšlienkou, ktorú dala čitateľovi prostredníctvom básne 

autorka. Poézia je však v tom krásna, že je subjektívna a umožňuje čitateľovi viesť vlastný 

dialóg s básňou, ktorú číta. 

 

VZNIK A VÝVOJ KNÍH – BESEDA 
V NOVOHRADSKEJ KNIŽNICI 

Žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do projektu Revitalizácia a elektronizácia školských 

knižníc 2013. Absolvovali nielen  Týžden hlasného čítania, počas ktorého našim najmenším 

žiačikom chodili starší žiaci čítať knižky pani spisovateľky Hanky Koškovej. V ŠKD si deti 

urobili Čitateľský maratón.  

Ale nezostali sme len v priestoroch školy. Piataci sa celé pondelkové predpoludnie (25.11. 

2013) striedali v Novohradskej knižnici a nešli tam len tak. Pani knihovníčka Klára Volentová 

si pre našich malých čitateľov pripravila prezentáciu spojenú s výkladom o histórii 

kníhtlače. Vznik a vývoj kníh im zdokumentovala fotkami najstarších kníh, hovorila o 



technikách kníhtlače, vysvetlila históriu písomníctva, porozprávala o najväčších knižniciach 

sveta, ktoré obsahujú milióny najrôznejších titulov.  

Deti boli zvedavé na veľkosť najväčšej aj najmenšej knihy na svete, zaujímalo ich, ako sa 

písalo na zvieraciu kožu či ako fungovalo husie brko. Pani knihovníčka im priblížila aj 

modernú dobu elektronických kníh a prezradila kde sa dá interaktívne poprechádzať po 

knižniciach. Pozvala ich aj návštevu Novohradskej knižnice, kde majú viac ako 100 000 

titulov určených na vypožičanie. Výklad sa prehupol do besedy a tá by bola pokračovala do 

popoludnia, pretože deti boli zvedavé naozaj na všetko čo sa týka kníh. Bolo vidieť, že čítajú 

a radi sa rozprávajú s niekým, kto vie o ich knihách tak veľa.  

Mgr. D. Trnková 

 

ČÍTATEĽSKÝ MARATÓN 

Aj žiaci zo školského klubu detí sa zapojili do čitateľského maratónu,ktorý prebiehal 

v mesiaci november. Jednotlivé oddelenia ŠKD navštívili školskú knižnicu,kde si žiaci 

vypožičali rôzne zaujímavé knižky. 



Pre žiakov prvých ročníkov, ktorí navštívili školskú knižnicu po prvýkrát, si pani učiteľka 

Zuzka Mesárošová pripravila zaujímavé predstavenie knižnice, kde žiakom vysvetlila všetky 

potrebné informácie k ich pobytu v knižnici. Žiakom sa knižnica veľmi páčila, celí natešení 

si vypožičali knižky rôzneho zamerania, neboli to však len rozprávkové knižky, zapáčili sa 

im encyklopédie,dokonca aj knihy určené pre starších žiakov. 

Čitateľský maratón pokračoval aj v jednotlivých triedach oddelení ŠKD. Napríklad v oddelení 

pani vychovávateľky Lenky Krupinskej si žiaci vytvorili svoju vlastnú ilustrovanú 

knižku.Každý deň si prečítali jednu rozprávku z knižky Nie je škola ako škola a potom 

vybrané deti nakreslili nejaký postreh z rozprávky.V oddelení pani vychovávateľky Vierky 

Bačovej starší žiaci- štvrtáci čítali rozprávkové knižky mladším žiakom v triede, no aj mladší 

žiaci čítali starším štvrtákom.Čítali si z knižky Prázdniny u starej mamy, taktiež si aj oni 

nakreslili postrehy z vypočutej rozprávky. 

V triede u pani vychovávateľky Hanky Milnerovej žiaci dotvárali príbeh nedokončenej 

rozprávky, ktorú im prečítala pani vychovávateľka. V 1.oddelení ŠKD pani vychovávateľka 

Miška Bozsóová čítala deťom  knižky ako napríklad: Opice z našej police, Rozprávky pre 

neposlušné deti a ich starostlivých rodičov, Psíček a mačička,  ... Tieto knižky si deti priniesli 

v rámci slovenského jazyka ako svoje najobľúbenejšie knižky.  

V oddelení pani vychovávateľky Vlastičky Albertovej si deti navzájom čítali rozprávkovú 

knižku od pani spisovateľky Hanky Koškovej. 

U pani vychovávateľky Zdenky Vojdulovej čítali rozprávkové knižky štvrtáci prvákom a prváci 

im potom nakreslili, čo sa im najviac páčilo z vypočutej rozprávky.   

V triede zastupujúcej pani vychovávateľky Janky Ješkovej si deti čítali rôzne encyklopédie, 

ktoré si deti priniesli z domu. 

Aj v triede pani vychovávateľky Janky Luptákovej si čítali rôzne rozprávkové knižky. Taktiež 

navštívili školskú knižnicu a vypožičali si rôzne knižky. Medzi tým sme využívali ešte pekné 

novembrové počasie na našom veľmi obľúbenom multifunkčnom ihrisku, pavilón ,,B“ a malé 

ihrisko pri vstupe do areálu školy. Ďakujeme prírode za ešte pekné a príjemné počasie! 



 

 

TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA DIEL HANY 

KOŠKOVEJ 

V rámci aktivít projektu Revitalizácie a elektronizácie školských knižníc sme od 11. – 15. 

novembra 2013 realizovali stretnutia starších s mladšími a navzájom si čítali z povestí 

a rozprávok autorky z Novohradu - Hany Koškovej. Neobišli sme rozprávania z knihy 

Príbehy z ľudožrútskej ulice či povesti z nášho regiónu z knihy Mara medvedia. Aktivitu, 

ktorá sa stretla s pozitívnym ohlasom, v spolupráci s vyučujúcimi I. stupňa organizovala pani 

učiteľka Mgr. A. Gerátová.  

Počas celého týždňa sa čítaniu diel Hany Koškovej venovali s deťmi aj pani vychovávateľky 

v rámci aktivít ŠKD 



 

 

  



INFORMAČNÝ PANEL O HANE KOŠKOVEJ 

Pani učiteľka E. Slížová pripravila so žiakmi krúžku Milovníci umenia informačný panel so 

zaujímavými informáciami o živote a tvorbe Hany Koškovej. Nedávno sme mali možnosť 

stretnúť autorku aj počas aktivity Vlak literatúry, kde sama autorka čítala ukážky svojich diel. 

  

 

 

VLAK LITERATÚRY 

Krajší deň na výlet vlakom sme si ani nemohli priať. Už od rána slnečné lúče zohrievali 

mesto, akoby nám tohoročné leto chcelo poslať posledný horúci pozdrav pred svojím 

definitívnym odchodom. Na poslednom vagóne v stanici nás privítal nápis „Vlak literatúry“. 

Dvere nám otvoril usmievavý vlakvedúci a pozval nás posadiť sa dnu. Postupne motorový 

vagónik zapĺňali spisovateľky, spisovatelia, moderátor, fotograf, kameramani, harmonikár, 

ale aj obyčajní cestujúci, idúci z práce či z nákupov. Kým sme vyštartovali za literárnym 

dobrodružstvom, privítali nás a popriali nám príjemný literárno-hudobný zážitok. O malú 

chvíľu už náš vlak vypravila zo železničnej stanice v Lučenci pani primátorka Alexandra 

Pivková.  

Niektoré deti šli vlakom prvýkrát v živote, niektoré cestu do Utekáča absolvovali tiež 

prvýkrát. Zišli sme sa tam žiaci a pedagógovia zo Základnej školy M.R.Štefánika v Lučenci, 

zo Základnej školy Námestie Kubínyiho v Lučenci a zo Základnej školy Kalinovo.Počas celej 

cesty nám náš sprievodca svetom literatúry, Ján Cíger z Mädokýša,  postupne predstavil 



tvorbu všetkých básnikov aj prozaikov cestujúcich s nami vo vláčiku. Niektorí nám svoje 

úryvky čítali priamo vo vagóne, iní si pomohli mikrofónom v kabínke rušňovodiča a namiesto 

hlásenia zastávok sa nám z reproduktorov prihovárala Hana Košková, Ľubomír Činčura, 

Vladislav Kráľ, ale aj ďalší autori. Pomedzi hovorené slovo sa rozozvučala heligónka a celým 

vláčikom sa niesol hlas Vladimíra Sihelského, ku ktorému sa pri známych slovenských 

pesničkách pridali nielen cestujúci, ale aj literáti. V Utekáči sme na pár minút vystúpili 

a urobili sme si spoločnú fotografiu, pri ktorej môžeme spomínať na túto zaujímavú cestu 

vlakom. Počuli sme ukážky z literárnych diel Viery Herczeghovej, Jána Cígera, Juraja 

Cintulu, Jaroslava Burjaniva, Martina Dzúra, Evky Kmeťovej aj Daniela Szoóa či Františka 

Széplakyho. Cestou späť sa k nám pridali divadelníci z Kokavy nad Rimavicou, ktorí 

cestovali na otvorenie Divadelnej jesene do Lučenca. Nálada bola výborná počas celej 

trojhodinovej cesty. Chceli by sme preto poďakovať organizátorom, Novohradskému 

osvetovému stredisku, Železniciam slovenskej republiky a Literárnemu klubu Vlas, že sme 

sa mohli odviezť Vlakom literatúry a tešíme sa na ďalší ročník.  

 
Mgr. D. Trnková 

 

 



NOVÉ TITULY V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI 

Z finančných prostriedkov projektu sme obohatili knižný fond školskej knižnice o rôzne 
tituly od Hany Koškovej. A tak si, milí žiaci, môžete prečítať nové príbehy a poéziu z pera 

tejto autorky: Robotnica na poslednú chvíľu, UľaFuľa krotí farby, Poludnica 
z Čerepeša.  

Okrem diel Hany Koškovejsme pre vás, milí naši čitatelia, zakúpili nádherné detské knihy 
plné rozprávok, povestí a príbehov: 

Zuzana Csontosová, Bystrík Vančo: Najmocnejšie kúzlo 

Kveta Dašková: Všetky moje zvieratá 

Marta Hlušíková: Bublinkové rozprávky 

Peter Gajdošík: Pavúčikove drobrodružstvá 

Katarína Habovštiaková: Zbojník Paľo Pätoprstý 

Ján Mäsiar: Hontiansko – novohradské povesti, príhody a zbojnícke piesne 

Jozef Marec: Víly vili vence 

Daniel Hevier: Ťahák na básne 

Pozývame Vás teda do našej školskej knižnice spoznávať nových hrdinov, objavovať krásne 
literárne krajiny, ktoré si každý z nás vie vytvoriť vo svojej fantázii, pokiaľ otvorí knihu 
a nechá sa unášať na vlnách písmen, slov, viet.  

  

 


