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Videozáznam z nášho projektu si môžete pozrieť na tomto 

odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=LzK9eSXXGkA 

Medzinárodný deň školských knižníc sa uskutočňuje každoročne 

štvrtý októbrový pondelok. Tohtoročnou témou školských knižníc je 

Sila prostredníctvom spoločenstva – kolegiality, rozmanitosti a vízie. 

   Naša oslava sa tento rok uskutočnila 27. októbra 2014. 

Predstavitelia našej školy, teda žiaci 5. ročníka a 9.A triedy ukázali 

obrovskú silu prostredníctvom svojho spoločenstva – tvorivých 

žiakov, ktorí spoločne vymysleli a ilustrovali kysuckú rozprávku 

s názvom O troch hlúpych sestrách. 

V tejto rozprávke zvíťazila múdrosť prostredníctvom rád, ktoré 

začali prijímať hlúpe sestry od skúsených a múdrych zvierat i ľudí. 

Táto poučná rozprávka vznikla nielen ako úcta k zosnulému 

kysuckému spisovateľovi Antonovi Pajonkovi, ale zároveň ako obraz 

budúcnosti či vízie nových kysuckých rozprávok, ktoré píšu i ilustrujú 

naši žiaci. 

Žiaci boli rozdelení do skupín, ktoré tvorili kysuckú rozprávku 

v našej školskej knižnici pod vedením pani učiteľky Ivky Matiskovej, 

ilustrovali rozprávku v Galérii mesta Čadca pod vedením p. uč. Silvie 

Kotyrovej a vytvárali obal rozprávky a zúčastnili sa i čitateľského 

maratónu v rozprávkovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci pod 

vedením p. uč. Ľubky Masnicovej.  

Žiakov sprevádzali rozprávkové postavy z Kysuckých rozprávok 

Antona Pajonka, ktoré predstavili žiaci z 9.A triedy, napríklad vodná 

víla, mladucha s družičkami, líška, chlapec s hrncom či lenivá žena 

z rozprávky O zelenom hrášku.  

Všetkých žiakov čakali sladké odmeny, najúspešnejších 

riešiteľov otázok súvisiacich s literatúrou i tvorbou Antona Pajonka 

čakali aj rozprávkové knihy pána Pajonka ako spomienky na tento 

https://www.youtube.com/watch?v=LzK9eSXXGkA


krásny deň. V školskej knižnici máme takisto knihy od nášho 

kysuckého autora a takisto rozprávku O troch hlúpych sestrách si 

môžu prísť ostatní žiaci prečítať do našej školskej knižnice Podzávoz.  

Za spoluprácu v tomto projekte chcem veľmi pekne poďakovať 

nielen zúčastneným žiakom, ale aj pani učiteľke Mgr. Ľubici 

Masnicovej za dozor v Kysuckej knižnici. Veľká vďaka patrí pani 

učiteľke Mgr. Silvii Kotyrovej, ktorá sa venovala nielen tvoreniu našej 

spoločnej rozprávky, ale aj jej ilustrácii a obalu. Taktiež patrí veľké 

ďakujeme pani Kataríne Petrekovej, ktorá si dala veľkú námahu 

a ušila nám prekrásne kostýmy pre našich žiakov. Bez tejto námahy 

by rozprávkové postavy nevyzerali ako naozajstné rozprávkové 

bytosti.    
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