
AKTIVITY 
STAROMESTSKEJ 
KNIŽNICE 
pre materské školy 
na rok 2022

www.starlib.sk



CELOKNIŽNIČNÉ 
PODUJATIA
 
Bezpečne s knižnicou
Projekt zameraný na bezpečnosť a prevenciu 
realizovaný lektormi z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru Bratislava I.
Veková kategória: od 5 rokov
 
Čítanie nás baví
Projekt zážitkového a dramatizovaného 
čítania. Podujatia sú doplnené tematickými 
zážitkovými aktivitami na motívy konkrétnej 
detskej knihy. Ponúkajú priestor na realizáciu 
a rozvoj fantázie, vzbudzujú záujem o čítanie. 
V spolupráci s externými lektormi, bábkoher-
cami.
Veková kategória: od 3 rokov
 
Deň ľudovej rozprávky
Celoslovenská kampaň pri príležitosti výročia 
narodenia Pavla Dobšinského (16. 3. 1828), 
zberateľa slovenských rozprávok. Ľudové 

rozprávky odrážajú spôsob života, hodnoty 
a vzťahy národov, nechýba v nich magickosť 
a kontrast. Objavte tie slovenské.
Veková kategória: od 3 rokov
 
Týždeň českej detskej literatúry
Projekt zameraný na popularizáciu českej  
literatúry, jazyka a kultúry detským čitateľom, 
prostredníctvom besied, workshopov, divadie-
lok alebo výstav. Podujatie sa koná každoročne 
v polovici októbra.
Veková kategória: od 4 rokov
 
Einsteinova akadémia
Séria interaktívnych podujatí o tom, že veda 
nie je veda. Cyklus zameraný na popularizáciu 
vedy a techniky sa koná v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku (začiatok novembra). 
Workshopy a interaktívne prednášky púta-
vou hravou formou oboznamujú s vybranými 
prírodovednými alebo technickými oblasťami. 
V spolupráci s externými lektormi.
Veková kategória: od 5 rokov

CENTRÁLNE 
PRACOVISKO 
BLUMENTÁLSKA

Zaklopme si na knižku  
informačná výchova
Klop-klop! Zaklopme si na knižku, nech sa 
otvorí a odhalí nám svoje tajomstvá! Je veľká, 
či malá, farebná, či čiernobiela? Koľko je v nej 
písmeniek a obsahuje obrázky? Kto a ako ju 
vyrobil? Kde ju môžeme nájsť? Ako sa o ňu 
starať a na čo si dávať pozor? Vhupnime 
do knižky, otočme listom a objavme jej  
zázračný svet!
Podujatie vieme zrealizovať aj v maďarskom 
jazyku.
Veková kategória: od 3 rokov
 
Pacient Zem
Planéta Zem je vážne chorá – dusí sa pod 
hrubou vrstvou smogu, smetia, plastov, jedo-
vatých látok, nechceného šatstva... Vyliečiť ju 
môžeme jedine my! Ukážeme si spôsoby ako 

› Podujatia sú zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti, kladieme dôraz na interakciu, skupinovú prácu. 
› Podujatia pre materské školy trvajú 30 — 40 minút. 
› Tému a dĺžku trvania vieme po dohode prispôsobiť konkrétnym požiadavkám. 
› V prípade potreby vieme podujatie zrealizovať aj v priestoroch škôlky. Všetky podujatia sú bezplatné.
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ju znova postaviť na nohy a osvojíme  
si návyky, aby už nikdy viac nechorľavela.  
Porozprávame sa o výnimočnosti našej pla-
néty, jej krehkosti a nutnosti chrániť ju. 
Téma: ochrana životného prostredia  
(cyklus podujatí)
Podujatie vieme zrealizovať aj v maďarskom 
jazyku.
Veková kategória: od 3 rokov
 
Ako funguje človek
Prichádzame v mieri! Cestovali sme z naj-
vzdialenejšieho kúta vesmíru a natrafili na 
celkom neznámu formu života – človeka.  
Je to druh rozmanitý výzorom i vzrastom, 
zvykmi a obyčajmi, citmi a myšlienkami... 
Nepochybne zvláštny, no fascinujúci.  
Tak, ako funguje človek?
Téma: antropológia, multikulturalizmus, prob-
lém medziľudských vzťahov, potreba tolerancie 
a empatie (cyklus podujatí)
Podujatie vieme zrealizovať  
aj v maďarskom jazyku.
Veková kategória: od 3 rokov
 
Rypáčikova cesta okolo sveta
Interaktívne čítanie z bohato ilustrovanej 
knižky Margity Príbusovej a Vladimíra Krála 
o tom, že byť lenivý sa nevypláca.  
Vyberte sa spolu s tromi prasiatkami  
do sveta a postavte si vlastný domček.
Veková kategória: od 3 rokov
 

Rohaté príbehy
Interaktívne čítanie krásne ilustrovanej  
knižky M. R. Martákovej, J. Blažkovej  
a V. Krála o hladnom vlkovi, (ne)poslušných 
kozliatkach a zatvorených dverách.
Veková kategória: od 3 rokov
 

POBOČKA  
ZÁPADNÝ RAD
 
Detská zábavno-poučná polhodinka
Interaktívne čítanie krátkych textov a básni-
čiek, doplnené rozprávaním, aj zábavou  
na aktuálnu tému v danom mesiaci. Na zá-
ver sa budú deti venovať  lúšteniu hádaniek, 
výtvarnej tvorbe alebo inej zábavnej (aj pohy-
bovej) činnosti.
Veková kategória: od 5 rokov
 

POBOČKA  
KARADŽIČOVA
 
Deti obklopené zvieratkami  
– v živote i v literatúre
Objavte najčastejšie chované zvieratká  
v rodinách (pes, mačka, škrečok, morča,  
zajac, papagáj) nielen v krásnej, ale i náučnej 
literatúre – spoznajte ich chov, výcvik,  
skúsenosti a zážitky.
Veková kategória: od 5 rokov
 

POBOČKA  
PANENSKÁ 

Prvýkrát v knižnici, exkurzia
Interaktívna prednáška o knižnici a knihách. 
Hravou formou rozvíjame kladný vzťah  
k budúcemu čítaniu a ku knihám (počet 
stretnutí podľa potreby a záujmu). 
Veková kategória: od 5 rokov
 

Kontakt
www.starlib.sk
marketing@starlib.sk

centrálne pracovisko Blumentálska 10/a  
sluzbyblum@starlib.sk / 02/55422268

pobočka Panenská 1 
sluzbypan@starlib.sk / 02/54411874

pobočka Záhrebská 8 
sluzbyzah@starlib.sk / 02/52491633

pobočka Západný rad 5 
sluzbyzr@starlib.sk / 02/54773732

pobočka Karadžičova 1 
sluzbykar@starlib.sk / 02/52921104
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