PLÁN PRÁCE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
Škola: Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, 960 01 Zvolen
Školský rok: 2018/2019
Školský knihovník: Mgr. Martina Kupcová
September:
Privítanie čitateľov, oboznámenie s knižničným poriadkom / žiaci I. a II. stupňa /.
Október:
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice / žiaci I. a II. stupňa /.
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice / 1. ročník /.
Účasť v česko-slovenskom projekte " Záložka do knihy spája školy: Rozprávky, bájky,
povesti a príbehy nepoznajú hranice.“/ 2. - 7. ročník /.
Stretnutie členov PK SJL a ostatných pedagogických zamestnancov – výber textov
a vhodných úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
November:
„Starká, starký, prečítaj mi rozprávku!“ zážitkové čítanie rodičov a starých rodičov / 5. - 8.
ročník /.
Ako som sa stal spisovateľom - tvorba žiakov / žiaci II. stupňa /.
„Starší čítajú mladším“ – motivácia k nácviku čítania a práci s textom žiakov I. stupňa / 8. - 9.
ročník /.
December:
Vianoce a zima v knihách - zážitkové čítanie / I. stupeň a ŠKD /.
Objednanie a doplnenie knižného fondu o nové tituly / doplniť diela súčasnej pôvodnej
literatúry pre deti a mládež, diela s tematikou SNP , diela rómskych autorov /.
Január:
Čítačka kníh - dramatizované čítanie / 5. ročník /.
„Uhádneš, či neuhádneš?“ / hádanky pre žiakov I. stupňa /.
Február:
Les ukrytý v knihe - tvorba kníh s lesnou tematikou / 5. - 7. ročník /.
Medzinárodný deň materinského jazyka – prezentácie o vývine materinského jazyka / II.
stupeň /.
Marec:
Hviezdoslavov Kubín - súťaž v prednese poézie a prózy / školské kolo pre žiakov I. a II.
stupňa /.
Medzinárodný deň bábkového divadla /21.3. - 5. ročník /.
Marec - mesiac knihy / burza kníh pre žiakov I. a II. stupňa /.
Apríl:
Zahrajme sa na spisovateľa - detská tvorba / 2. - 6. ročník /.
Rozbor a hodnotenie testov na rozvoj čitateľskej gramotnosti – členovia PK SJL a ostatní
pedagogickí zamestnanci.

Máj:
Čítajme si - čitateľský maratón žiakov I. a II. stupňa.
Tvoríme obal knihy - detská rozprávková ilustrácia / I. stupeň a ŠKD /.
Jún:
Vrátenie kníh, koncoročná revízia knižného fondu / školský knihovník /.
„Mladší čítajú starším“ – žiaci I. stupňa predvedú svoje nadobudnuté čitateľské zručnosti
spolužiakom z II. stupňa / 2. - 4. ročník /.
Celoročné úlohy:
- stretnutie členov PK SJL a ostatných pedagogických zamestnancov – výber textov
a vhodných úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti
- objednanie a doplnenie knižného fondu o nové tituly (doplniť diela súčasnej pôvodnej
literatúry pre deti a mládež, diela s tematikou SNP , diela rómskych autorov)
- pri doplnení knižného fondu využívať aj sieť antikvariátov
- pokračovať v budovaní čitateľských kútikov v priestoroch školy
- účasť na aktivitách organizovaných Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene
- viesť netradičné hodiny literárnej výchovy v knižnici
- využívať knižnicu na výchovno-vzdelávaciu činnosť
- spolupráca školského knihovníka s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami,
výber vhodnej literatúry pre pedagogických a odborných zamestnancov
- účasť školského knihovníka na seminároch o školských knižniciach organizovaných
Slovenskou pedagogickou knižnicou v Bratislave.
Ďalšie aktivity budú doplnené v priebehu školského roka podľa potreby.
Výpožičná doba:
Pondelok 13,30 – 14,30 hod.
Štvrtok 13,30 – 14, 30 hod.
Plán školskej knižnice bol aktualizovaný v zmysle ŠkVP a POP na školský rok 2018/2019.
Bol prerokovaný v pedagogickej rade 31.08.2018 a následne schválený riaditeľkou školy.
Hodnotenie plnenia pánu školskej knižnice bude prebiehať raz za klasifikačné obdobie a bude
prerokované na pedagogickej rade.
Vo Zvolene 28.08.2017

Vypracovala: Mgr. Martina Kupcová
Mgr. Anna Cúttová, riaditeľka školy

