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Školská knižnica v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi 

slovenského jazyka a literatúry  sa zapojila do 13. ročníka celoslovenského projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý 

októbrový pondelok  pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc.   

Tohoročná téma:  

„Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity“. 
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Deň 23.október 2017 bol u nás v škole venovaný spomienke na Milana Rastislava Štefánika.  

Žiaci prípravného – 3. ročníka A variantu, B1, B2 variantu a praktickej školy sa stretli spolu  

v jedálni. Pretože pozornosť u väčšiny našich žiakov je rozptýlená, zahrali sme sa hneď po 

príchode na detektívov.  Najskôr sme si pozreli krátky životopisný film. Spoločnými silami 

sme vypátrali, že film bol venovaný významnej slovenskej osobnosti - Milanovi Rastislavovi 

Štefánikovi. Z filmu a krátkej prezentácie sa žiaci dozvedeli, že Milan Rastislav Štefánik                                   

  bol astronóm, 

  politik, 

  generál francúzskej armády, 

  zakladateľ československého štátu, 

  prvý československý minister vojny.   

 

     
 

V ďalšej časti sme sa zamerali na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov. Spoločne sme si  

zopakovali abecedu a čítali  riekanky. Na zlepšenie nálady si všetci vypočuli pesničku Do 

školy sa teším a rozprávku o čertíkovi Lucifukovi - Čertia škola. Pretože Milan Rastislav 

Štefánik bol okrem iného astronóm a letec, žiaci si vo svojich triedach prečítali a pozreli aj 

knižky  o vesmíre a vyfarbili obrázok lietadla.  

 

   



Našim žiakom v štvrtom a piatom ročníku sme M. R. Štefánika predstavili v krátkom 

životopisnom filme a vyzdvihli sme najmä jeho zásluhu o vznik spoločného štátu Čechov 

a Slovákov. V školskej knižnici sme si požičali knihu o jeho živote. Piataci prečítali 

štvrtákom časť, v ktorej sa opisuje jeho rodisko Košariská. 

 Žiakov najviac zaujalo lietadlo, v ktorom zahynul M. R. Štefánik. Dievčatá si ho nakreslili 

a chlapci postavili z lega už moderný vrtuľník, čím sme spojili históriu so súčasnosťou 

a porovnali sme bezpečnosť letov kedysi a dnes.  

            

 

Žiaci 6. ročníka Špeciálnej základnej školy v Bytči si dňa 

23.10.2017 na hodinách výtvarnej výchovy a slovenského jazyka 

vypracovali o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi projekt. 

Najskôr si pozreli dokumentárny film Martina Feraru  Štefánik, 

neuveriteľný osud. Mnohé časti filmu boli pre šiestakov náročné, 

niektorý žiakom  málo zrozumiteľné, preto sme sa o nich priebežne 

rozprávali a vysvetľovali si ich. Udalosti, ktoré nás najviac zaujali, 

sme vyhľadávali aj na internete a niektoré sme si vytlačili. Na 

základe videného, počutého a čítaného sme vypracovali 

jednoduchý projekt. Každý žiak najskôr nakreslil, čo ho najviac 

zaujalo a potom svoju kolorovanú kresbu doplnil textom.  

 



Nakoniec sme všetky práce spojili do jedného celku, ktorý sme umiestnili v triede na 

nástenku. Celý školský rok si tak môžeme  pripomínať získané informácie o našom 

významnom, medzinárodne uznávanom  rodákovi. 

 

Úlohou žiakov na hodine slovenského jazyka 7. a 8. ročníka bolo pracovať s informáciami na 

webových stránkach. Žiaci najskôr vyhľadali informácie o M. R. Štefánikovi. Každý žiak 

prečítal zo života M. R. Štefánika zaujímavosť, ktorá ho zaujala. Získané informácie 

spracovali v podobe jednoduchej prezentácie.  

 

Veľmi ich zaujali cestovateľské úspechy aj tragická nehoda pádu lietadla generála Štefánika.  

     

                                 

Naši deviataci sa oboznámili so životom Milana Rastislava Štefánika prostredníctvom 

dokumentárneho filmu „Štefánik, neuveriteľný osud 1,2.“ Vo filme si pozreli, akú kariéru si 



vybudoval vo Francúzsku počas 1.svetovej vojny. V závere filmu videli, že jeho záľuba 

v lietaní sa mu stala osudnou. Chlapci si túto našu významnú osobnosť namaľovali ako obraz 

na počesť úcty a vďaky k nej. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


