
Múdry macko a kniha 

 

Macko chodil po izbičke a veľmi sa nudil. Vonku už bola tma ako v rohu, 

ale spať sa mu ešte nechcelo. - Prečítaj si knihu, macko, - navrhla mamička. 

- Knihu? Žiadnu nemám, - zahundral macko. - Akože nemáš? Máš veľa 

krásnych kníh. Stačí si vybrať, - povedala mamička a vybrala jednu 

z rozprávkových kníh. - Pozri, aká je krásna, prečítaj si ju, - podala ju mackovi. 

- Takú tučnú? – zamračil sa macko. 

 Ako to s mackom a s knihou dopadlo? Zahrajte sa na spisovateľov a príbeh 

o mackovi môžete dotvoriť sami. Možno podľa seba, ak sa podobná príhoda 

stala aj vám. 

Čo mal macko vedieť ? 

- Literatúra v písanej podobe existuje už viac ako tritisíc rokov. Prvé knihy  

sa nevyrábali z papiera. Písali sa na hlinené tabuľky, neskôr na zvitky vyrobené 

z papyrusu, alebo na pergamen vyrobený zo zvieracích koží. 

- Spočiatku sa knihy rozmnožovali a ilustrovali ručne. Obrovským pokrokom 

bol vynález tlačiarenského stroja. Kníhtlač umožnila masovú výrobu kníh 

a rýchlejšie šírenie vzdelanosti 

- V knihách sú uložené múdrosti, skúsenosti a myšlienky jednotlivcov aj celého 

ľudstva. 

- Knihy pre menšie deti majú veľa obrázkov a málo textu. Čím sú čitatelia starší, 

tým sú príbehy dlhšie a zložitejšie. 

- Existuje veľa druhov kníh – slovníky, encyklopédie, učebnice, romány  

aj rozprávky 



Čo sa macko naučil?  

Budem čítať každý deň, 

knihu do rúk zoberiem. 

Obrázkov v nich veľa býva 

a v slovách sa múdrosť skrýva. 

 

Ako malý som vždy rád, 

na rozprávky chcel sa hrať. 

Teraz držím v rukách knihu, 

každý týždeň čítam inú. 

 

Kamaráti Danky, Janky, 

hľadia na mňa z každej stránky. 

Tam zas kráča s nošou ťažkou 

malilinký Janko Hraško. 

 

V ďalšej knihe, iste viete, 

Smelý zajko blúdi v svete. 

V druhej zasa ako nik, 

Kýblik nesie trpaslík. 

 

Čítajte si, kamaráti, 

Nech vám kniha nudu kráti. 

Veď strávený s knihou čas, 

Vráti sa vám stokrát zas. 

 

 

 



Úloha od macka  

Milé dievčatá a chlapci, nakreslite mackovi, ktorú z vašich kníh máte najradšej. 

Obrázky potom prineste do škôlky a o svojej obľúbenej knihe porozprávate  

aj kamarátom.   

 

 


