
  

SSpprráávvkkyyňňaa  žžiiaacckkeejj  kknniižžnniiccee  

aa  ttrriieeddnnee  uuččiitteeľľkkyy  11..  ssttuuppňňaa  
  oorrggaanniizzuujjúú  

pprrii  pprríílleežžiittoossttii    

MMEESSIIAACCAA  KKNNIIHHYY  

BBUURRZZUU  KKNNÍÍHH  
vvýýmmeennuu  uužž  ppoouužžiittýýcchh  aa  pprreeččííttaannýýcchh  kknnííhh  

kkttoorráá  ssaa  uusskkuuttooččnníí::  

2233..33..  aa  2244..33..  22002233    
ššttvvrrttookk  aa  ppiiaattookk    

ppooččaass  vvyyuuččoovvaanniiaa  

vv  bbuuddoovvee  11..  ssttuuppňňaa  
  
  

VViiaacc  iinnffoorrmmáácciiíí  vváámm  ppoosskkyyttnnee  iinnffoorrmmaaččnnýý    lleettááččiikk,,    

kkttoorrýý    vváámm  sspprroossttrreeddkkuujjúú  ttrriieeddnnee  uuččiitteeľľkkyy..  
  

  

ĎĎAAKKUUJJEEMMEE  VVŠŠEETTKKÝÝMM,,  kkttoorríí  BBuurrzzuu  kknnííhh  

aakkýýmmkkooľľvveekk  ssppôôssoobboomm  ppooddppoorriillii☺☺  
 



BURZA KNÍH 
výmena už použitých a prečítaných kníh 

----- INFORMAČNÝ LETÁČIK ----- 
 

Cieľom aktivity: 
 je predovšetkým podporiť prirodzený záujem žiakov o čítanie, 

 rozvíjať skúsenosti žiakov ako a podľa čoho si vybrať knihu,  

 dať prečítaným knihám druhú šancu, čím nepriamo chrániť              

aj životné prostredie, 

 podporovať u žiakov zmysel pre charitatívne správanie, 

 knihu by mal vlastniť každý – príležitosť aj pre žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia vlastniť  knihu. 
 

Priebeh aktivity (odporúčame  spolupracovať s rodičom): 
1. Vyber zo svojej domácej knižnice knihu, ktorú si už prečítal a už ju 

nepotrebuješ a spĺňa nasledovné kritériá: 

 je vhodná pre žiaka 1. stupňa (pre 6,  7, 8, 9 alebo 10 ročné 

dieťa), 

 jej rok vydania nie je starší ako 2010 (rok vydania je 2010 – 

2022), 

 je zachovalá a čistá (aj mne sa páči jej vzhľad). 

2. Vypíš  registračný lístok , ktorý je prílohou tohto letáčika. 

3. Vypísaný registračný lístok daj podpísať jednému z rodičov,  

prejavia tak súhlas s Tvojou účasťou na Burze kníh. 

4. Knihu s vloženým registračným lístkom dones do školy                  

od 16.3. do 21.3.  – od štvrtku do utorka. Ráno si ju pri vstupe  do 

školy prevezme správkyňa žiackej knižnice – p. uč. Piliarová  alebo 

ju môžeš odovzdať svojej p. triednej učiteľke. 

5. Správkyňa knižnice 22.3. – streda - pripraví všetky knihy na Burzu 

kníh. 

6. Od 23.3. do 24.3. si môžeš vybrať knihu na Burze kníh. 

7. Pusti sa do čítania novej knihy☺ 
 

Dobre je ešte vedieť: 
☺ do Burzy kníh môžeš vybrať aj viac kníh, maximálne však tri, 

☺ knihy, ktoré si nik nevyberie, sa  stanú súčasťou triednych knižníc 

alebo žiackej  knižnice, 

☺ na Burze kníh budú uprednostnené deti, ktoré do burzy prispeli.  
 

 



BURZA KNÍH 
výmena už použitých a prečítaných kníh 

----- REGISTRAČNÝ LÍSTOK ----- 

Meno žiaka 
 

Trieda 
 

Názov knihy 
 

Meno 

spisovateľa 

 

Rok vydania 
 

Podpis 

rodiča 

 

 

 

BURZA KNÍH 
výmena už použitých a prečítaných kníh 

----- REGISTRAČNÝ LÍSTOK ----- 

Meno žiaka 
 

Trieda 
 

Názov knihy 
 

Meno 

spisovateľa 

 

Rok vydania 
 

Podpis 

rodiča 

 

 


