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PROJEKT – ČÍTAME SI SPOLU 

realizovaný s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 Projekt Čítame si spolu sa na ZŠ 

s MŠ Kozárovce realizoval v roku 2017. 

Pri jeho realizácii boli vo veľkej miere 

využité knihy, ktoré boli zakúpené 

vďaka financiám získaných z projektu. 

Pomocou aktivít v projekte sme deťom 

pomáhali budovať vzťah ku knihám, 

vďaka ktorým mohli a stále môžu 

rozvíjať svoju fantáziu. Častejšie čítanie 

u detí zlepšilo  aj techniku čítania. 

Následná práca s textami a rôzne aktivity 

boli zamerané na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, s ktorou má mnoho súčasných detí problémy.  

 

 Počas projektu boli deti motivované k čítaniu vopred vybraných kníh, pretože len to 

im umožnilo zapojiť sa jednotlivých aktivít.  

 

 Prvou aktivitou bola súťaž 

žiakov o prečítaných knihách a ich 

autoroch. Po prečítaní určených kníh 

bol pripravený súťažný kvíz, ktorý 

preveril, ako pozorne knihu čítali a čo 

si z prečítanej knihy pamätajú.  

 Druhú aktivitu realizovali žiaci 

štvrtého ročníka. Najprv si spoločne na 

prečítali úryvky z knihy, ku ktorým 

vymýšľali vhodné úlohy. S pomocou 

pani učiteľky z týchto úloh 

vypracovali pracovné listy. Po všetkých prípravách navštívili na hodine čítania prvákov, 

ktorým predviedli svoje čitateľské umenie. Medzi jednotlivými úryvkami prváci 

vypracovávali pracovné listy, ktoré preverili ich 

pozornosť pri počúvaní príbehov.  

 V ďalšej aktivite školáci zavítali medzi 

žiakov materskej školy. Tu okrem svojich 

čitateľských zručností využili aj poznatky 

z hodín informatiky. Úlohy k prečítaným 

úryvkom si totiž pripravili v elektronickej 
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podobe. S využitím interaktívnej 

tabule opäť preverili pozornosť 

poslucháčov. Na záver si spoločne 

vytvárali veselé ilustrácie. Škôlkari sa 

z návštevy svojich starších kamarátov 

veľmi tešili a spoločne sa dohodli, že 

si návštevu s úlohami k inej peknej 

knižke opäť zopakujú. 

 

 

 

 

 

 K realizácii projektu boli využité najmä knihy 

zakúpené z financií z projektu. Do každej takto 

získanej knihy bola umiestnená informácia „Kniha 

bola zakúpená v roku 2017 z prostriedkov 

Nitrianskeho samosprávneho kraja“. 

 

 

 Prostredníctvom jednotlivých aktivít v projekte 

a zaujímavých príbehov z kníh starší žiaci motivovali mladších kamarátov k čítaniu a vzťahu 

ku knihám. Zároveň boli tieto aktivity 

smerované aj k rozvoju čitateľskej 

gramotnosti. Aby bolo čítanie pre deti 

zaujímavejšie, okrem neustáleho dopĺňania 

knižničného fondu novými a pútavými 

knihami, chceme žiakom  v budúcnosti 

vytvoriť príjemnejšie prostredie v školskej 

knižnici – čitateľský kútik, ktorý chceme 

vybaviť sedacími vakmi a kreslami. 

 

 

 

 

 Ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju za podporu v oblasti kultúry, 

vďaka ktorému sme mohli dokúpiť knihy do školskej knižnice a umožniť deťom budovať 

vzťah ku knihám a čítaniu.  

 

 

Zodpovedná za projekt: Mgr. Zuzana Šebová  

Riaditeľ školy: Mgr. Richard Demian 
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FOTODOKUMENTÁCIA PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


