
Projekt festivalu čítania Knižné hody (KH 2018) – „S knihou ďalej zájdeš!“  

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) 

spolupracuje s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na implementácii vybraných 

programov  Koncepcie rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy 

prostredníctvom Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania (intimát  č. 67/554/2017,  Uznesenie 

vlády SR z 29.11.2017 č. 554).  

Jedným z týchto programov je aj festival Knižné hody, ktorý sa uskutoční v sobotu 26. 05. 2018 od 15.00 – 

19.00 h na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Chceme aktívne zapojiť aj školy a podporiť nemalé 

úsilie pedagógov, ktoré vynakladajú na rozvíjanie práce s knihou.  

Festival je zameraný na budovanie kultúry čítania, najmä na podporu kultivovaného čítania v rodinách. Cez 

rôzne aktivity pripravené spolu s partnermi chceme zvýšiť záujem detí a celých rodín o čítanie, budovať ich 

vzťah ku kultivovanému čítaniu, vnímaniu a porozumeniu. (Festival nie je primárne o predaji detskej 

literatúry.)  

Jeho organizátormi sú BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, Odbor kultúry Starého Mesta a OZ 

Fanfáry.  

Program festivalu sa bude realizovať:  

Na pódiu (hlavný pódiový program) – predstavujeme osobnosti (autorov, ilustrátorov, hercov, recitátorov, 

hudobníkov, tanečníkov a rôznych umelcov a odborníkov, ktorých život je spojený s knihami.)  

V areáli námestia (podpódiové aktivity) – od altánku smerom k Novému mostu budú stánky pre partnerov 

KH, kde sa návštevníci budú môcť zapojiť do umeleckých a tvorivých aktivít a dielní zameraných na čítanie, 

rozvíjanie porozumenia a na predstavenie rozmanitej podoby aktívnej práce s knihou.   

Aktivity na námestí: 

A) Súťaže v čítaní na rozmanité spôsoby – budú ilustrovať motto festivalu S knihou ďalej zájdeš!  

B) Dielne čítania – prostredníctvom pohybu a hudby – prepojenie čítania s každodenným životom.  

C) Cestovanie do vzdialených končín alebo do histórie.   

D) Turnaje – napríklad rozprávkového šermu, turnaj v čítaní na rýchlosť a pozornosť... 

E) Poradne (recitátorská, poradňa Osmijanka, Slniečka), bábkohry s hercami.  

 

Aktivity a súťaže pre základné školy:  
Začínajú sa ešte pred festivalom na pôde školy, finále a prezentácie víťazov, resp. víťazných tímov, budú 

súčasťou hlavného pódiového programu počas KH 2018. Školy, ktoré sa prihlásia a zapoja do týchto aktivít, 

dostanú metodické materiály. Podrobnosti sú na webovom sídle: http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/knizne-

hody-2018 

 

A) Čítaj a zhotov   

Aktivita je určená  pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny. (S knihou ďalej zájdeš  –  Ako zájsť do histórie)  

Život minulosti nám priamo na festivale priblížia obyvatelia hradu Červený Kameň. Úlohou žiakov bude 

zoznámiť sa s textami umeleckého a vecného charakteru (výber zabezpečí organizátor) a na základe nich 

pomocou metodického materiálu zostrojiť maketu hradu Červený Kameň. 

Cieľom aktivity je podporiť u detí schopnosť prepájať pri čítaní rôznorodé kontexty a hľadať možnosť ich 

aplikovania aj netradičným spôsobom, vzbudiť záujem detí aj o historický kontext, o kultúrnu históriu.  

Makety sa budú sústreďovať v BIBIANE, víťazné makety budú vystavené v „Izbe čítania“ vo výstavných 

priestoroch  BIBIANY. Finále súťaže vyhodnotíme na festivale KH 2018 a víťazi dostanú priestor tvorivo sa 

zapojiť aj do programu. 

B) Turnaj výrečných rozprávkarov 

Súťaž pre jednotlivcov (nie je však podmienkou prihlásiť za školu len jedno dieťa). 

Pokračujeme v  tradícii rozprávačského umenia, ktoré má pri budovaní čitateľských zručností nemalý 

význam.  

http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/knizne-hody-2018
http://www.bibiana.sk/sk/podujatia/knizne-hody-2018


1. disciplína: súťažiaci si vylosuje postavu zo známej knižky. Jeho úlohou bude tvorivo sprostredkovať 

vlastné podanie príbehu podľa zadaných pravidiel. (Výber kníh bude zaslaný prihláseným školám).  

2. disciplína: súťažiaci si vylosuje rozprávkovú tému. Jeho úlohou bude vytvoriť na danú tému príbeh a 

uplatniť  v ňom aj ďalšie podmienky, ktoré budú vopred zadané.  

Finále sa uskutoční na festivale KH 2018 ako súčasť hlavného pódiového programu.  

C) Veľký čitateľský kvíz 

Súťaž je určená pre školské tímy – jeden štvorčlenný tím za školu. 

Vybrané tímy dostanú okruh kníh, ktoré si pred festivalom prečítajú. Čitateľský kvíz preverí pozornosť 

čítania detí, ich zaangažovanosť do textu a to, nakoľko ho vedia  vnímať a zamýšľať sa nad ním. 

D) Štrnásť dobrodružných dní Guľka Bombuľka 

Súťaž je určená deťom mladšieho školského veku, pre väčšie skupiny, alebo triedy (minimálne 14 detí). 

Guľko Bombuľko sa odvážne vydáva na cesty. Pomôžeme mu putovať aj tam, kde v knihe nezašiel. Úlohou 

dieťaťa/skupiny je vyrobiť Guľka Bombuľka, ktorý bude 14 dní putovať od dieťaťa k dieťaťu. Každé dieťa 

si ho ponechá u seba jeden deň a spíše, aké zážitky s ním Guľko Bombuľko počas dňa zažil. Cieľom aktivity 

je podpora čítania v rodinách a prepájanie kontextu čítania s každodenným životom doma i v škole. 

Vyhodnotenie súťaže s čítaním vybraných úryvkov víťazných prác bude súčasťou festivalového programu 

KH 2018.  

Ako môžu školy využiť ponúkané programy a aktivity: 

Štátny vzdelávací program ISCED 1 

 Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A HODNOTY – predmet Etická výchova (napr. vzdelávací štandard 

Náš región – naša vlasť) 

 Vzdelávacia oblasť ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ – predmet Vlastiveda (napr. vzdelávací štandard 

Moja obec, Slovensko) 

 Vzdelávacia oblasť UMENIE A KULTÚRA – súčasťou našich aktivít sú aj rôzne súťaže, plánujeme 

v rámci témy Červeného Kameňa súťaž vo vytváraní makiet Červeného Kameňa 

Okrem hlavných častí, je možné plniť štátny vzdelávací program aj prostredníctvom využitia prierezových 

tém, napr. Osobnostný a sociálny rozvoj alebo Regionálna výchova a ľudová kultúra. 

 

 

 


