
Základná škola s materskou školou 

Pod Vinbargom 1 v Bardejove 

 

 

 

„ČÍTANÍM K TVORIVOSTI“ 

 

 

 

 

 

 

 

(školský rok 2016/2017 ako rok čitateľskej 

gramotnosti na ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove) 
 

 

 

 

2017 



2 
 

Školský rok 2016/2017 na Slovensku ako „Rok čitateľskej gramotnosti“ 

Odborníci venujúci sa školstvu už dlhšiu dobu poukazujú na zlý vývoj čitateľskej gramotnosti 

slovenských žiakov. Pokles úrovne čitateľskej gramotnosti však nie je len slovenským problémom, 

týka sa aj iných európskych krajín. 

V tejto súvislosti sa začína hovoriť 

o novom fenoméne - bibliofóbii alebo 

o tzv. a-gramotnosti. Ide o trvalú 

ľahostajnosť voči čítaniu a knihám. 

Európske krajiny ako Belgicko, 

Španielsko, Francúzsko, Litva, Maďarská 

republika, Portugalsko, Nórsko 

a Slovinsko prijali na zlepšenie úrovne 

čitateľskej gramotnosti rôzne plány 

a programy. Slovensko sa v tomto smere 

pridáva tak isto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vyhlásilo práve prebiehajúci školský rok 2016/2017 za Rok 

čitateľskej gramotnosti a bude sa niesť pod heslom „Myslenie je pohyb.“  

Viac INFO: https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-

pohybe-mysle-aj-tela/ 

 

„Čítaním k tvorivosti“ -  rok čitateľskej gramotnosti na ZŠ s MŠ Pod 

Vinbargom v Bardejove 

Na tento celoeurópsky, resp. celoslovenský trend zareagovala aj naša Základná škola 

s materskou školou Pod Vinbargom v Bardejove. Školský rok 2016/2017 sa v kontexte čitateľskej 

gramotnosti na našej škole niesol v duchu hesla „Čítaním k tvorivosti“.  Zvýšenie čitateľskej 

gramotnosti je v celospoločenskom záujme, preto je dôležité 

už u mladej generácie podporovať a zatraktívniť čítanie kníh. 

Žiaci si tým obohacujú slovnú zásobu, rozširujú si poznatky 

o vonkajšom svete, zdokonaľujú si tým reč, cibria si schopnosť 

vyjadriť svoje city a myšlienky, rozvíja sa im fantázia 

a predstavivosť, učia sa rozlišovať dobro od zla, rozvíjajú si 

pamäť, pozornosť i sústredenosť. Pribúdajúce veľké množstvo 

informácií kladie väčšie nároky na činnosť ľudí. Vyžaduje od nich 

zručnosť orientovať sa v informáciách, vyhľadávať tie, ktoré majú 

význam pre jednotlivca. Preto aj naši žiaci sa učia texty nielen prečítať 

a rozumieť im, ale vedieť v texte vyhľadať, spracovať, porovnať 

informácie, reprodukovať obsah textu a pod.  Čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo. 

U nás, na pôde ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, na tieto veci dbáme a pracujeme na tom, 

aby naši žiaci prechádzali „čítaním k tvorivosti“. 

Záštitu nad touto celoročnou akciou prebrala pani riaditeľka našej školy Mgr. Milena 

Kravcová. Koordinátorkami aktivít pre 1. stupeň boli Mgr. Renáta Kicová a Mgr. Mária Volčková. 

https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela/
https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela/
https://www.minedu.sk/rok-citatelskej-gramotnosti-bude-o-pohybe-mysle-aj-tela/
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Koordinátorom pre 2. stupeň sa stal Mgr. Peter Vasilega. Na jednotlivé mesiace boli vypracované 

plány a priebežne sa do čitateľských aktivít zapájali vyučujúci, ale predovšetkým  naši žiaci – mladí 

čitatelia, ktorí boli v celom procese tí najdôležitejší.  Celé to bolo „o nich a pre nich“. Snažili sme sa do 

práce zahrnúť  čo najväčší počet žiakov, resp. celé triedy – od najmladších po najstarších. Veď čítanie 

je pre každého! Výsledkom bolo množstvo výstupov, ktoré môžete v tejto publikácii uvidieť.  

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít, ktoré sa na našej škole v tejto oblasti spravili. Celoslovenské 

„myslenie je pohyb“ sme pretavili na bardejovské, podvinbargské  „čítaním k tvorivosti“.  

Aktivity - október 2016 

V októbri 2016 naši najmenší žiaci – prváci – v školskej knižnici spoločne čítali známe 

slovenské rozprávky (P. Dobšinský – Popolvár, P. Dobšinský – Ako šlo vajce na vandrovku, P. 

Dobšinský – Had, mačička a psík). Následne žiaci z prečítaných rozprávok vytvorili spoločné leporelo. 

Ilustrácie obsahovali čo najviac informácií z rozprávky, o obrázkoch sa následne rozprávali. Zahrali si 

didaktickú hru Rozprávková reťaz – spoločne prerozprávali dej rozprávky (každý hovoril jednu vetu, 

všetci išli za sebou, kým rozprávku nedorozprávali). 

Žiaci druhého ročníka absolvovali hodiny čítania tak isto v školskej knižnici, spoločne vytvorili 

rozprávku „Zvieratká v lese“. Čítanie s porozumením rozvíjali aj na hodinách prvouky a matematiky, 

kde zaviedli a využívali novú metódu INSERT: žiaci sa učili analyzovať a triediť informácie; označovali, 

čo už vedeli, čo bolo nové a čo dôležité: obrázky alebo vety zoraďovali podľa časovej a príčinnej 

súvislosti, vymýšľali pokračovanie príbehu, vymýšľali koniec príbehu, hľadali kľúčové slová, riešili 

tajničky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Žiaci tretieho a štvrtého ročníka vyhlásili celoročnú školskú triednu súťaž s názvom „Kráľ 

a kráľovná čitateľov“. Žiaci si vyrobili čitateľské denníky v rôznej úprave, kde zaznamenávali prečítané 

knihy. Prečítané knihy predstavili spolužiakom vo svojej triede, porozprávali o literárnych postavách 

príbehu, ukázali ilustrácie. Žiaci vyhľadávali literárne postavy, neznáme slová, ktorých význam si hneď 

objasňovali. Pri práci s textami sa tvorili nové nadpisy k literárnym textom, žiaci porovnávali čítaný 

text so zvukovým a audiovizuálnym záznamom. 

 

 

 

 

 

 

Piataci sa zmerali na ľudové piesne z rôznych pohľadov na rôznych predmetoch. Žiaci priniesli 

texty regionálnych ľudových piesní, sledovali denný život obyčajného ľudu zachyteného v texte, 

ľudové piesne si aj zaspievali na hodine hudobnej výchovy. Na geografii si predstavili rôzne folklórne 

regióny východného Slovenska, vrátane krojov. Učitelia anglického jazyka predstavili ľudové piesne 

anglicky hovoriacich krajín – konkrétne Škótska: žiaci spoznali gajdy, škótsky kilt. 

 

 

 

 

 

 

Šiestaci sa venovali tureckej 

tematike v slovenskej literatúre 

i dejinách. Pracovali s ukážkou Turčín 

Poničan (S. Chalupka), analyzovali turecké 

vpády do Európy, geograficky ich vyznačili 

na mapách, žiaci na výtvarnej výchovy 

kreslili Turkov, resp. turecké motívy. Našli 

sme aj ľudové piesne s tureckou 

tematikou. 

Siedmaci a ôsmaci sa venovali 

generácii Štúrovcov, resp. konkrétne 
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Ľudovítovi Štúrovi. Na občianskej náuke rozoberali témy ako vlastenectvo, národ, krajina, vlasť. 

Graficky si znázornili slovenské štátne symboly, vyznačili cesty Ľudovíta Štúra, ktoré vo svojom živote 

absolvoval. 

 

 

 

 

 

 

Deviataci rozoberali ukážku „K mladosti“ (J. Botto). 

 

 

 

 

 

 

 

Spoločné čítanie rozprávky (24. 10. 2016) 

Deň 24. október je už 

tradične vyhlásený ako 

Medzinárodný deň školských 

knižníc. V tejto súvislosti pán 

minister na tento deň vyzval 

k spoločnému čítaniu rozprávky 

na celom Slovensku v čase od 

9:00. Základná škola s materskou 

školou Pod Vinbargom 

v Bardejove sa do tejto akcie 

zapojila ako jeden celok. Učitelia 

o 9:00 prerušili vyučovanie 

konkrétneho predmetu a ako 

škola sme sa zapojili do tejto 

celoslovenskej výzvy. 
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Žiaci prvého i druhého stupňa so svojimi učiteľmi 

spoločne čítali rôzne vekovo primerané rozprávky vo svojich 

triedach v čase od 9:00 do 9:30. V nižších ročníkoch 

rozprávku žiakom čítali ich učiteľky, vo vyšších ročníkoch 

žiaci čítali rozprávku všetci naraz, resp. do čítania sa zapájali 

jednotliví žiaci postupne. Spoločné čítanie rozprávky sa 

žiakom páčilo. 

 

Aktivity - november 2016 

Čítanka, knihy pre deti, detské časopisy, pracovné zošity a listy, detská tvorivosť. Aj mesiac 

november bol plný učenia, ale aj zábavy. 

Prváci raz mesačne čítajú rozprávky v školskej knižnici pod názvom Z rozprávky do rozprávky. 

Z ilustrácií prečítaných rozprávok vytvárajú rozprávkové leporelo. V mesiaci november čítali: 

1.A -  P. Dobšinský: Ako šlo vajce na vandrovku 

1.B - P. Dobšinský: Pamodaj šťastia, lavička 

1.C - Ch. Perrault: Kocúr v čižmách. 
 

Druháci si zaviedli čitateľský denník, do 

ktorého si spracovali knihu od spisovateľky Márie 

Ďuríčkovej Danka a Janka. Vytvorili  záložky do 

knihy o Danke a Janke, tvorili hádanky s jesennou 

tematikou. V 2.C triede žiaci čítali knihu od J. C. 

Hronského Budkáčik a Dubkáčik, následne 

pracovali s touto knihou na hodinách, riešili 

dvojsmerovky, odpovedali písomne na otázky 

k textu. 

Ani tretiaci nezaháľali. Ani oni nezabudli 

prečítané knihy zapísať do čitateľských denníkov a zhotoviť záložky pre svojich literárnych hrdinov. 

Z prečítaných textov si odniesli veľa príjemných pocitov o rodine a domovine. Rozprávali príbehy, 

písali osnovy, kreslili ilustrácie, dokončovali príbehy. Odpovede na zadané úlohy hľadali v príslušných 

textoch a zapísali ich do zošitov a pracovných 

listov.  

Nezabudli sa aj zabávať. Text Môj veľký 

brat výmyselník čítali ako rozhlasovú hru. 

Zhotovili plošné bábky a zahrali si divadlo. 

V domácej aj školskej knižnici pátrali po knihách 

Tomáša Janovica. Nezabudli ani na časopis 

MAXÍK. Zvládli texty s úlohami na čitateľskú 

gramotnosť, vyriešili krížovky, dozvedeli sa nové 

zaujímavosti o Slovensku, profesiách, hľadali 

rozdiely. 
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Štvrtáci si svoje prečítané knihy pre deti zapísali do čitateľských denníkov. Pre svojich 

literárnych hrdinov vyrobili záložky do kníh. V čítankách si čítali povesti, bájky a autorské rozprávky. 

Porovnávali literárne texty, hľadali literárne postavy, poučenie, vymyslené a skutočné udalosti 

v texte. Zahrali sa hru Hádaj, na čo myslím, písali návod, ako môžu stavať snehuliaka, zahrali sa na 

spisovateľov a písali svoje vlastné zakončenia čítaného príbehu. Nezabudli ani na pekné 

ilustrácie.         

 

 

 

 

 

 

Učiteľky priblížili žiakom knihy. Záujem o čítanie a vzťah k literatúre podporili zážitok 

z prečítaného textu. Žiaci kreslili a rozprávali o obrázku. Kreslili záložky s obľúbeným rozprávkovým 

hrdinom. Na hodinách čítania rozprávali o obľúbenej knihe, kreslili do šlabikára obálku obľúbenej 

knihy. V matematike pri oboznamovaní sa s číslom 7 dramatizovali rozprávku Vlk a sedem kozliatok.  

 

 

 

 

 

 

Na hodinách všetkých predmetov sa využívali texty, cvičenia a doplňovačky, rôzne zábavné 

úlohy, ktoré rozvíjali čitateľskú gramotnosť a v neposlednom rade pôsobili ako motivačný prvok 

a učili deti radosti a potešeniu z čítania. 

Piataci na hodinách slovenského jazyka a  literatúry rozoberali rozprávku Zemský poklad. 

Tvorili otvorené a zatvorené otázky k textu. Tak isto tvorili aj myšlienkovú mapu na tému „poklad“. 

Na hodinách hudobnej výchovy si žiaci zaspievali piesne, v ktorých sa spieva o práci, pri ktorej 

najčastejšie vznikali ľudové piesne. Na hodinách dejepisu sa venovali práci ako spoločenskej hodnote 

(otroctvo, nevoľníctvo v dejinách). Počas hodín výtvarnej výchovy znázornili prácu, resp. poklad 

obrázkom.  

Šiestaci sa venovali dielu Lucijný stolček (Ján Botto). Oboznámili sa s poverami, ktoré sa viažu 

k Lucii (Stridžie dni, predvianočná atmosféra), časť úryvku si aj zdramatizovali. Počas hudobnej 

výchovy sa spievali vianočné piesne. 
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Siedmaci si na hodinách slovenskej literatúry zobrali na paškál dielo J. G. Tajovského Do 

konca, na ktorom si vysvetlili znaky realizmu, charakteristiku starých rodičov. Na dejepise si rozobrali, 

ako prebiehal realizmus na Slovensku, aké bolo poľnohospodárstvo na Slovensku v tom období.  

Dielo Dievča v rozkvete od Jána Smreka bolo témou žiakov ôsmeho ročníka. Žiaci sa 

oboznámili so spisovateľmi ľúbostnej lyriky 20. storočia, v diele hľadali umelecké prostriedky. 

Venovali sa aj osobnosti Jána Smreka ako výrazného autora tohto obdobia. Na hudobnej výchove si 

zaspievali piesne o láske, na hodinách anglického jazyka aj „love songs“. Na občianskej výchove sa 

venovali téme lásky ako nadčasovej hodnoty, ktorá je prítomná vo všetkých režimoch, všetkých 

štátnych útvaroch v dejinách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deviataci sa zoznámili s dielom Ramzes – Syn svetla, ktorej autorom je Ch. Jacq. Z ukážky 

charakterizovali faraóna, jeho syna. Na hodinách dejepisu sa rozoberal staroveký Egypt, ktorý zaberá 

v svetových dejinách výrazné miesto. Na geografii sa pozreli na Egypt v súčasnosti. Žiaci na výtvarnej 

výchove nakreslili faraóna a pyramídy. Výsledkom sú zaujímavé žiacke práce. Posúďte sami! 
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Školský klub detí – „Pyramída zo slov“ 

Dňa 15. novembra 2016 sme 

trávili opäť popoludnie v školskej knižnici. 

Vonku bolo sychravo, prišli prvé mrazy a 

s nimi aj prvý sneh. Pre deti bola 

pripravená zaujímavá rozprávka so 

zimnou tematikou. Čítali sme z knihy 

Vianočné rozprávky, a to konkrétne 

rozprávku Pani zima. Deti si políhali na 

koberec, pod hlavami ich príjemne hriali 

vankúšiky a nerušene počúvali rozprávku, 

pretože práve to bolo ich úlohou -  

pozorne počúvať. Po prečítaní rozprávky sme deti rozdelili do 4 družstiev po 5 detí v jednom 

družstve. Každé družstvo dostalo obálku s rozstrihanými písmenami, papier na zapísanie odpovede, 

podložku a fixku na zapísanie 

bodov za správnu odpoveď. 

Deti pozorne počúvali 

otázky, ktoré im boli kladené 

a čo najrýchlejšie mali 

vyskladať z pripravených 

písmen správnu odpoveď. 

Písmenká hľadal každý 

z družstva, lebo každé 

družstvo chcelo byť prvé. 

Družstvám boli za správnu 

odpoveď udeľované body. 

Družstvo, ktoré získalo najviac bodov, si na svoju bodovú nástenku pripísalo 3 body, druhé družstvo 

2 body, tretie družstvo 1 bod. Posledné družstvo, žiaľ, bolo bez bodu. Deti si popoludnie pochvaľovali, 

rozprávka sa im veľmi páčila, rovnako aj súťaž s písmenkami. 

Školský klub detí – „Uhádni rozprávku“ 

December sa niesol v znamení rozprávok a inak tomu 

nebolo ani v ŠKD. Deti rozdelené do skupín si pripravili krátku 

dramatizáciu ľubovoľnej 

rozprávky. Ostatné 

skupiny mali uhádnuť, 

o akú rozprávku išlo. 

Všetky skupiny názov 

úspešne uhádli. Po 

dramatizácii sme čítali 

príbeh o bocianoch, kde 

úlohou bolo správne 

odpovedať na otázky z textu. I táto hra dopadla úspešne pre všetky 

skupinky.  
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Aktivity - december 2016 a január 2017 

Prváci a druháci počúvali a čítali autorské i ľudové rozprávky, náučné texty. Vyhľadávali 

literárne postavy, charakterizovali ich, kreslili k danému textu ilustrácie, z ktorých vytvárajú leporelo. 

V triedach si zhotovili výstavky rozprávkových kníh, ktoré dostali pod vianočný stromček, rozprávali si 

navzájom o týchto knihách.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prezentovali knihy, ktoré čítali doma, prečítali z nich úryvok. Písali listy Ježiškovi, pozdravy 

obľúbeným literárnym hrdinom, vianočné pozdravy seniorom do zariadenia sociálnych služieb 

v Rohožníku. Riešili testy, tajničky, štvorsmerovky, tvorili pokračovanie príbehu, hádanky, rýmy. 

Literárne texty si spestrili dramatizáciou, napr. básne z knihy Bola raz jedna trieda. Pri texte O škôlke 

pre vianočné stromčeky využili pojmové mapovanie, cez ktoré porovnávali skutočnú škôlku pre deti 

so škôlkou pre stromčeky z prečítaného textu. 

Tretiaci a štvrtáci po hlasnom a tichom čítaní textov riešili úlohy na vyhľadávanie informácií, 

porovnávanie literárnych javov, prerozprávanie príbehov. Čítali z obrázkov, priraďovali text 

k ilustráciám. Spestrením bola dramatizácia textov, napr. Xaver s nohami do X, Pani Zima, tvorba 

rýmov a dokončenie básní o zime, Vianociach, hra na spoločné vytváranie príbehov o detských 

hrdinoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nechýbalo ani čítanie príbehov na pokračovanie v detských časopisoch FIFÍK a MAXÍK 

a v mimočítankovej literatúre – Osmijankove rozprávky, Nie je škola ako škola, Lepší otec v hrsti ako 

kamoš na streche. Informácie z prečítaného si žiaci zaznamenali aj do čitateľských denníkov. 
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Motivačným prvkom pri práci s textom bola aj zmena prostredia, a to z triedy na školskú alebo 

okresnú knižnicu. Poznatky z kníh si žiaci navzájom porozprávali v rámci triednych besiedok na tému 

„Akú knihu som dostal pod vianočný stromček“. Zaujímavé informácie si odniesli z besedy so 

scenáristkou a spisovateľkou pani A. Bohinskou. Orientáciu v informáciách si časť žiakov precvičila aj 

vo vedomostnej súťaži Všetkovedko. Ďalší žiaci si vyskúšali pochopiť literárne dielo a vcítiť sa do 

postáv v prednese povestí, v súťaži Šaliansky Maťko. Čitateľskú gramotnosť si precvičovali aj na 

hodinách matematiky, riešili slovné úlohy, úlohy zobrazené v tabuľkách, matematické hádanky 

zapísané v slovných pokynoch, krokoch. Žiaci sa z aktivít tešili, získali nové poznatky, zážitky a bola to 

pre nich zábava. 

Piataci na hodinách slovenského jazyka rozoberali známe dielo Pamodaj šťastia od Milana 

Rúfusa. Pretvárali básnický, veršovaný text do formy prózy a zamerali sa na hodnotu dobrého slova, 

dobrého skutku, pomoci ako takej. Žiaci si vlastnoručne vytvorené texty aj sami ilustrovali. 

Výsledkom boli napríklad aj takéto krásne práce. 
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Šiestaci sa venovali bájkam, vysvetlili si ich základné znaky. Žiaci sa dozvedeli, že v nich 

vystupujú zvieratá, rastliny, neživé veci, ktoré konajú ako ľudia, a že z každej bájky vyplýva aj 

ponaučenie. Okrem predpísaných, v učebnici daných bájok si šiestaci vymysleli vlastné bájky. Treba 

povedať, že niektoré z nich boli naozaj skvelé. K vlastnej bájke si žiaci vyrobili aj vlastnú ilustráciu, aby 

tak bolo dielo úplné. Výsledok posúďte sami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siedmaci svoju pozornosť zamerali na dielo Srdce v ofsajde od Marty Hlušíkovej. Po tom, 

ako si text prečítali a spoločne zanalyzovali, žiaci mali vytvoriť k ukážke pracovný list so zameraním na 

čitateľskú gramotnosť. Výsledkom tejto neľahkej práce boli napríklad aj takéto žiacke práce. 

V rámci súvislostí sa žiaci na hodinách biológie rozprávali o civilizačných chorobách, resp. na 

hodinách občianskej výchovy sa vyzdvihla hodnota zdravia. 

Žiaci ôsmeho ročníka sa oboznámili s dielom Rastislav, ktorého autorom je P. O Hviezdoslav. 

Ide o veršované dielo, ktoré žiaci pretvorili do formy prózy. Úzko s tým súvisí veľkomoravská téma, 

preto sa na hodinách dejepisu žiaci venovali aj veľkomoravským tradíciám. 

 

 

 

 

 

 

 

Deviataci si na hodinách slovenského jazyka a literatúry prečítali ukážku z diela Jar Adely 

Ostrolúckej od autora Ľuda Zúbeka. Žiaci sa dozvedeli o spriatelení sa Ľudovíta Štúra a Adely na 

pozadí komplikovaných spoločenských pomerov 19. storočia. Žiaci k ukážke mali vytvoriť pracovný 

list so zameraním na čitateľskú gramotnosť. Na hodinách dejepisu sa deviataci venovali politickým 

súčasníkom Ľudovíta Štúra.  
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ŠKD v Okresnej knižnici v Bardejov 

Blížili sa vianočné prázdniny a nás čakalo ešte jedno zaujímavé popoludnie. 

Dňa 21. decembra 2016 sme v popoludňajšom čase boli v školskej knižnici. Dohodli sme sa, že si 

v knižnici zahráme dramatizáciu rozprávky O snehových obláčikoch a O snehuliakovi. Vonku sa 

počasie úplne pokazilo. Deti sa tešili, že strávia v knižnici príjemne svoj popoludňajší čas. Spomedzi 

detí sme si vybrali rozprávača Gregora  a rozprávačku Lauru. Deti texty vedeli výborne. Najprv sme si 

zahrali pásmo O snehových obláčikoch. Deti prášili svoje snehové obláčiky, aby napadol nový, čistý 

sneh. Sneh pekne padal na zem. Zo snehu sme si neskôr v ďalšej scénke O snehuliakovi postavili 

snehuliaka. Snehuliaka nám vďačne zahrala Alexandra. A čo dodať na záver? Deti boli nadšené, 

pretože si zahrali, zaspievali a príjemne strávili popoludnie. 

 

„Čitateľský maratón“ v decembri 

V rámci mnohých aktivít zameraných na čitateľskú gramotnosť sa v tomto školskom roku 

uskutočnil na II. stupni v mesiaci december Čitateľský maratón. Do súťaže sa zapojili všetky triedy. 

Každý žiak sa snažil prečítať čo najviac z predpísaného textu, samozrejme, správne. A ako skončili 

jednotlivé triedy? 

 5. ročník: 
1. miesto – 5.A 
2. miesto – 5.C 
3. miesto – 5.B 

Víťazným triedam blahoželáme a všetkým odporúčame, aby čítali čo najviac. 

 

Aktivity - február/marec 2017 
 

V prvom ročníku žiaci pokračovali v čítaní 

v školskej knižnici pod názvom "Z rozprávky do rozprávky". 

Realizovali čítanie s porozumením,  rozprávali sa 

o hlavných postavách a ich vlastnostiach, kreslili 

obrázky.  Z ilustrácií prečítaných rozprávok vytvárali 

rozprávkové leporelá. Čítali tieto príbehy: P. Dobšinský - 

Starý Bodrik a vlk, Soľ nad zlato, M. Ďuríčková - Nie je škola 

ako škola, Tri prasiatka - ľudová rozprávka. 

6. ročník: 
1. miesto – 6.C 
2. miesto – 6.A 
3. miesto – 6.B 

 

7. ročník: 
1. miesto – 7.B 
2. miesto – 7.C 
3. miesto – 7.A 

 

8. ročník: 
1. miesto – 8.A 
2. miesto – 8.C 
3. miesto – 8.B 

 

9. ročník:  
1. miesto – 9.B 
2. miesto – 9.C 
3. miesto – 9.A 
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V druhom ročníku 

pokračovali v súťaži "Kráľ 

čitateľov". Navštívili okresnú 

knižnicu a zúčastnili sa 

prezentácie knihy Ady Žigovej: 

O snehuliakovi s horúcim 

srdcom. Čítali knihu O psíčkovi 

a mačičke, vytvorili si čitateľský 

denník, pracovali s časopisom 

Adamko, pripravovali sa na 

súťaž Hviezdoslavov Kubín, 

vyfarbovali pracovné listy MIMONI podľa prečítaného textu, hrali sa rôzne hry, kde si precvičovali 

čítanie s porozumením a reprodukciu textu, napr. hra "Keď sa povie..." V mesiaci marec prváci čítali 

s porozumením, reprodukovali text, hľadali hlavnú myšlienku (dobro a zlo), ilustrovali rozprávky, 

tvorili leporelá. Čítali: P. Dobšinský: Trojruža, O Veternom kráľovi. V druhom ročníku sa zahrali na 

majstrov rýmov - hľadali a tvorili rýmy, dramatizovali  rozprávky Janko Hraško a Červená Čiapočka. 

Tretiaci a štvrtáci sa aj 

naďalej usilovali texty nielen prečítať, 

ale aj s nimi pracovať. K textom tvorili 

osnovy – Červená Čiapočka, 

vyhľadávali a charakterizovali postavy 

literárneho diela. K vybraným textom 

kreslili aj ilustrácie, z ktorých zhotovili 

leporelá. Hodiny čítania si spestrili aj 

prostredím – školskou knižnicou 

a okresnou knižnicou a spojením 

textu so zvukovou nahrávkou 

a pracovným listom – Hra pre tvoje 

modré oči. V okresnej knižnici sa 

zúčastnili besedy Príbehy detí 

v dielach A. Lindgrenovej a Snehuliak s horúcim srdcom, v rámci projektu pracovali s textom Smelý 

Zajko – čítali, písali osnovu, kreslili záložky, tvorili leporelo. V mesiaci marci si vytvorili aj triedne 

knižnice z kníh, ktoré si doniesli do tried z domácich knižníc. Popri čítaní nezabudli ani na zábavu – 

hádali rozprávky po prečítaní úryvku, rozprávali 

príbeh podľa obrázkov, dorozprávali príbeh podľa 

svojich predstáv. Okrem literárnych textov 

z Čítanky si čítali detské časopisy FIFÍK a MAXÍK, 

v ktorých pokračovali v príbehoch na 

pokračovanie, napr. Z ríše hmyzu, Slovné hračky 

našej kačky a knihy od spisovateľov J. C. Hronský, 

D. Hevier a ďalších. Čítali o zvykoch a obyčajach 

nášho regiónu – Fašiangy, Vyvodzene kačura, 

Karnevaly. Žiaci si skúsili aj prácu spisovateľov pri 

tvorbe hádaniek, básničiek a príbehov o jari 

a detských hrdinoch. Zhotovili si Valentínky podľa 

písomného pracovného postupu. Nevynechali ani 
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náučné texty, napr. o vode, živočíchoch, ľudskom 

tele, doprave a bezpečnosti v doprave. Zmerali si 

aj sily v prednese poézie a prózy v súťaži HK. 

Uskutočnili sa triedne kolá, školské a obvodové 

kolo. Zamerali sa aj na poéziu a prózu o mamách – 

M. Topoľská: Naša mama, J. Navrátil: Mamine 

ruky, Moja mama. 

 

Piataci si na hodinách slovenského jazyka 

ozrejmili, ako funguje bábkové divadlo nielen 

teoreticky. Sami sa pokúsili zdramatizovať 

ľubovoľnú rozprávku (aj vymyslenú) a zahrať to ako rozprávku bábkovú. Na hodinách výtvarnej 

výchovy si sami vyrobili bábky, ktorými svoje rozprávky hrali. Každý štát, každá kultúra, každý jazyk 

má svoje rozprávky. Preto si piataci na hodinách 

anglického jazyka prečítali ukážku od Jacka 

Londona Biely tesák (1906). Je to rozsiahly 

román amerického spisovateľa, ale pre piatakov 

sme vybrali jeho jednoduchú, animovanú verziu. 

Naším cieľom bolo ukázať žiakom, ako vplýva na 

osobnosť človeka jeho prostredie. V severskej 

pustatine prežívajú len tí najsilnejší, ale autor 

nám pekne ukazuje, ako láska a láskavosť stále 

pomáhajú. Piataci si tento nadčasový príbeh 

ilustrovali vlastným obrázkom.  

 

Šiestaci pretvárali text ukážky Oči plné oblohy od Jaroslava Rezníka do dramatickej podoby. 

Nebolo to ľahké. Žiaci sa snažili pochopiť podnety 

a udalosti zo života M. R. Štefánika, jeho mravné 

a charakterové vlastnosti, vďaka ktorým sa stal 

medzinárodne známou osobnosťou. U Štefánika sa 

žiaci dočítali o vlastnostiach ako vzdelanie, 

národné povedomie a vlastenectvo. Na hodinách 

dejepisu si žiaci tak isto priblížili túto 

medzinárodne uznávanú osobnosť našich 

národných dejín. Na geografii si zase ozrejmili, kde 

M. R. Štefánik pôsobil (štáty a mestá). 

 

Siedmaci spracovali ukážku Mauglí od britského spisovateľa Rudyarda Kiplinga. Tento 

celosvetovo úspešný príbeh si naši siedmaci interpretovali a následne dostali zaujímavú úlohu. Žiaci 

mali vymyslieť príbeh, v ktorom vystupujú zvieratá (pokus o tvorivé písanie). V rámci 

medzipredmetových vzťahov si na hodinách biológie ozrejmili živočíšstvo Indie, na geografii sa 

oboznámili s touto ľudnatou krajinou. Na hodinách občianskej náuky žiaci s učiteľom rozprávali 

o potrebe rešpektovať pravidlá a o treste, ktorý logicky prichádza za nedodržanie týchto pravidiel. 

Zopár žiackych prác Vám prinášame aj v tejto publikácii. 
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Žiaci ôsmeho ročníka sa venovali spisovateľovi 

s celosvetovo známym menom – Jules Verne. 

Z množstva jeho príbehov si za predmet svojho čítania 

zvolili jeden z jeho najznámejších vedecko-

fantastických románov -  Cesta na mesiac (1865). 

Ukážku z učebnice žiaci dokončili podľa vlastných 

predstáv; na tvorivé čítanie nadväzovalo tvorivé písanie. Na hodinách dejepisu si o ceste na Mesiac 

povedali s učiteľom základné fakty. Žiaci k tomu pridali aj vlastné ilustrácie na danú tému.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deviataci sa venovali ukážke Bedári od Victora Huga. Je to 

nádherné čítanie o ťažkej životnej ceste mladej Cosette, ktorú opustí 

mama ako dvojročné dievčatko. Žiaci dostali zaujímavú úlohu – napísať 

Cosette list, v ktorom jej mali poradiť, ako sa dostať zo zlej situácie 

(aspekt na práva dieťaťa v súčasnom svete). Žiaci museli využívať 

medzipredmetové vzťahy – slovenský jazyk a občianska náuka. 
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Školský klub detí – stretnutie so spisovateľkou Janou Nagajovou 

 

Dňa 14. marca 2017 k nám zavítala 

spisovateľka p. Jana Nagajová. Prišla k nám na 

pozvanie p. vych. Mačejovej. Pozvali sme ju pri 

príležitosti Roka čitateľskej gramotnosti a vyšlo to 

aj v mesiaci, kedy si pripomíname mesiac knihy. 

Deti sa pred jarnými prázdninami oboznámili s jej 

tvorbou. Píše poéziu, ale aj prózu. Venuje sa písaniu 

pre deti, mládež a pre dospelých. Zatiaľ posledným 

dielom je kniha Rozprávky a príbehy nielen pre 

Dorotku. Inšpirovala sa hlavne svojím životom 

a všetkým, čo ho ovplyvňovalo. Prezradila nám, že 

ilustrácie kníh jej vytváral jej syn, malá vnučka 

Dorotka a tiež dve autistky. Jej tvorba sa deťom 

veľmi páči. Naši mladí čitatelia mali pre pani 

spisovateľku pripravené otázky a pýtali sa na 

všetko, čo ich zaujímalo. Pani Nagajová nám 

porozprávala o svojom živote, kde žila, vyrastala, 

pôsobila. Dozvedeli sme sa, že už dlhú dobu žije v našom 

meste, v Bardejove. Momentálne je v dôchodkovom veku, je 

stále aktívna, píše, rada stretáva nových ľudí a zúčastňuje sa 

rôznych besied, na ktoré je pozývaná. Pomáha svojim deťom 

pri výchove svojich vnúčat. Aj v tomto veku sa venuje tvorbe, 

skladá tiež piesne, ktoré potom prenáša na papier. Deti boli 

natoľko zaujaté jej rozprávaním, že si nevšimli, že k nám 

zavítala s kamerou aj Bardejovská televízia. Naše veľké 

poďakovanie patrí pani spisovateľke, že si našla čas a ochotne 

prišla medzi nás. V závere sa p. Nagajovej dievčatá poďakovali 

a obdarili ju črepníkovým kvietkom, ktorý patrí medzi jej 

obľúbené, čo sme sa dozvedeli od nej samotnej. Veríme, že jej dlho bude pripomínať stretnutie 

s našimi deťmi.  
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Akcia „Číta celá škola“ (31. marec 2017) 

 

Netradičný deň zažili žiaci ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove v piatok 31. marca 2017. 

Projekt, ktorého realizácia prebiehala už od januára tohto roka, vyvrcholil dňom, kedy naozaj čítala 

celá škola. A nielen to! Vytvorili sme atraktívnu ponuku aktivít pre všetky vekové kategórie, od žiakov 

materskej školy až po deviatakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cieľom projektu bola podpora záujmu o čítanie, zlepšenie čitateľskej kultúry a tiež 

aj hodnotovej orientácie. Realizáciou jednotlivých aktivít sme vytvárali u žiakov pozitívny vzťah ku 

knihe, školskej a okresnej knižnici, k čítaniu a poznávaniu nového prostredníctvom knihy. Vytváraním 

vhodného prostredia a pomocou zážitkových a zábavných aktivít sme formovali záujmovú 

a hodnotovú orientáciu, rozvíjali čitateľskú gramotnosť a pomocou čitateľských vzorov sme nabádali 

mladú generáciu k čítaniu. Pýtate sa, či sa nám toto všetko podarilo? Odpoveďou sú zážitky 

a projektové práce všetkých zúčastnených a my, učitelia, pevne veríme, že naša úprimná snaha nájde 

odozvu v srdciach nádejných čitateľov a odraz v mysliach mladého človeka, ktorého zatiaľ je v našej 

moci pozitívne formovať. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu „Číta celá škola“ žiaci 1.-4. ročníka realizovali aktivity: 

- zložené z veršov - veršovaná rozprávka F. Hrubína: Rozprávka o repe a Červená Čiapočka, 

- kniha pre spolužiaka - výmena kníh z domácej knižnice, 

- kamarátka kniha - predstavenie a čítanie z nových kníh, 

- živá knižná reťaz 
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Na hodinách výtvarnej 

výchovy žiaci prvého až štvrtého 

ročníka ilustrovali bájky, ktoré 

napísali ich starší spolužiaci 

z 2. stupňa. 

Do projektu „Číta celá 

škola“ sa zapojili aj naši 

najmenší žiaci z materskej školy, 

ktorí sa so svetom písmen ešte 

len pomaly zoznamujú. Príbehy 

zo svojich obľúbených 

rozprávok preniesli na papier v podobe pestrofarebných kresieb. 
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Noc s Andersenom (31. marec 2017) 

Žiaci 1.A, 2.C a 3.B nemali strach 

ani z tmy a zažili Noc s Andersenom 

v školskej knižnici. Noc s Andersenom 

je zaujímavé podujatie, ktorého 2. 

ročníkom vyvrcholili tohoročné aktivity 

venované knihám a čítaniu na našej 

škole. Je to zároveň pripomienka výročia 

narodenia dánskeho rozprávkara H. Ch. 

Andersena a jeho tvorby. Tento ročník 

sme venovali rozprávke Cisárove nové 

šaty. Takto sme sa po roku opäť zapojili 

do medzinárodného projektu, ktorého sa 

zúčastnilo 240 verejných a školských 

knižníc Slovenska a 1117 knižničných zariadení po celom svete. Celkovo strávilo noc v knižnici viac 

ako 10 400 slovenských detí a nás teší, že naši žiaci z 1.A, 2.C a 3.B boli medzi nimi. Počas večera sme 

si užili veselý a podnetný program a navštívila nás aj zvedavá kamera BTV. Hneď v úvode sme si všetci 

vypočuli pilotnú rozprávku Cisárove nové šaty, ktorú svojim mladším spolužiakom prišla prečítať 

Bardejovská kráľovná čitateľov pre rok 2017 

Petra Golecová z triedy 8.A. Nasledovali 

tvorivé dielne, počas ktorých sme sa 

svedomite pripravovali na hlavnú udalosť 

večera – CISÁRSKY BÁL, kde každý účastník 

mohol preukázať nielen kreativitu svojich rúk, 

ale aj šikovnosť svojich nôh pri veselej 

a „grandióznej“ tanečnej zábave. Nemohlo 

tiež chýbať ani nočné hľadanie pokladu, ktorý 

sa po splnení všetkých úloh skutočne podarilo 

nájsť, za čo si hľadači vyslúžili sladké odmeny. 

Ako z rozprávky do rozprávky sa niesol celý 

piatok. Bolo to toľko očakávané vyvrcholenie niekoľkotýždňových aktivít spojených s projektom 

realizovaným s podporou Komunitnej nadácie Bardejov. Ani my, vychovávateľky a deti z ŠKD, sme 

tomu dňu nechceli ostať nič dlžné, a tak 

po dopoludňajších čitateľských aktivitách 

a popoludňajších aktivitách v ŠKD 

spojených s knihou, sme tento pekný 

slnečný deň zavŕšili príjemnou akciou 

„Noc s knihou v ŠKD“. Túto noc sme už 

všetci očakávali s veľkým napätím. 

Myslíme, že úvodné čítanie detských 

kníh spojených so zábavnými úlohami 

(vyrábanie leporela, hádanie hádaniek 

s následným hľadaním pokladu - sladká 

odmena - na základe indícií a la „veľkí 

pátrači“ a veselá mini diskotéka) naše 
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očakávania naplnili do bodky. Veríme, že aj takéto aktivity 

prispievajú k vytváraniu pozitívneho vzťahu ku knihám a rozvoju 

čitateľskej gramotnosti detí. Už teraz sa všetci zúčastnení tešíme na 

ďalšiu podobnú akciu a zároveň plánujeme nové, napríklad aj takéto 

nočné aktivity. 

Ukonaní po dobre 

vykonanej práci sme rýchlo 

zaliezli do spacích vakov v našej 

cisárskej školskej knižnici 

a s úsmevom na tvári sme 

pokračovali v snívaní svojho sna. 

Veď rozprávkových postavičiek 

a super príbehov je v knižnici 

nespočetne. Ráno bol každý 

účastník odmenený pamätným 

listom na túto nezabudnuteľnú 

noc. Teší nás, že žiaci našej školy vedia, že hoci žijeme v čase moderných technológií a sociálnych 

sietí, čítanie má stále svoj význam a je vždy moderné. 

 
Aktivity - apríl/máj 2017 

 
Ako sa nám darilo v mesiacoch apríl a máj? Okrem prác s textom, pátraní po zaujímavostiach 

a vlastnej tvorby sme sa tešili na vyhodnotenie celoročných aktivít v triedach „Kráľ a kráľovná 

čitateľov“ a „Z rozprávky do rozprávky“. 

V mesiaci apríl štvrtáci tvorili maľované čítanie na rôzne témy, podľa vlastného výberu. 

V okresnej knižnici sa dozvedeli o tvorbe A. Lindgrenovej, prečítali si úryvky z jej tvorby. Na 

vyučovacích hodinách reprodukovali prečítané texty, opisovali literárne postavy, čítali a hľadali 

príslovia, pranostiky, porekadlá, vymýšľali príbehy a spájali ich s ilustráciami. Dokončovali príbehy 

podľa vlastnej fantázie, napr. o tom, prečo v televízii nebola rozprávka na dobrú noc, rozuzľovali 

popletené rozprávky, zabávali sa pri zábavnom reťazovom čítaní, tvorili plagát ku Dňu Zeme. 

Tretiaci taktiež tvorili maľované čítanie na rôzne témy. Dotvárali básničky, napr. Strašidlo, tvorili 

verše k obrázkom, riešili úlohy v pracovných listoch, vyhľadávali v textoch informácie na riešenie 
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zadaných úloh. Čítanie si spríjemnili prostredím v školskej knižnici. Spolužiakom predstavovali 

prečítané knihy, pracovali s časopisom MAXÍK. 

V mesiaci máj  štvrtáci pokračovali v prezentácii prečítaných kníh a zaznamenávali si ich do 

čitateľských denníkov. V mimočítankovom čítaní prečítali napr. Povesti spod Sitna a pracovali 

s časopisom FIFÍK. Vo vlastnej tvorbe písali na tému jar, leto, príroda, príbehy zo života detí. Ku Dňu 

matiek žiaci vytvorili pozdravy a malé knižočky pre mamky, v ktorých napísali, za čo im ďakujú,  čo 

sľubujú. Knihy dotvorili ilustráciami. Nezabudli ani na otcov. Aj pre nich napísali pozdravy. Hodiny 

čítania si spestrili spoločným vytváraním príbehu. Každý žiak postupne pridával do príbehu jednu 

vetu. Prácu s náučným textom si precvičovali pri vyhľadávaní informácií o mlieku, prečo máme piť 

mlieko a konzumovať mliečne výrobky. Prácu s textom doplnili o pretváranie obalov z mlieka 

a jogurtov na obrázky a postavy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretiaci usilovne čítali knihy a navzájom si o nich rozprávali. Čítali knihy o detských hrdinoch 

od Márie Ďuríčkovej, knihy Brata musíš poslúchať, Mimi a Líza. Zasielali odpovede na súťažné otázky 

z časopisu MAXÍK. Vyskúšali si prácu spisovateľa a tvorili slovné protiklady, hádanky, básne, príbehy. 

Básne boli najviac venované mamám. Vymýšľali príbehy o obľúbených rozprávkových postavách, 

napr. Popoluška a začarovaní Šmolkovia a nezabudli si všetky prečítané knihy zaznamenať do svojich 

čitateľských denníkov. 

Žiaci druhého ročníka pracovali s pracovnými listami, kde v prečítanom texte vyhľadávali 

odpovede na otázky, vyfarbovali obrázky podľa textových pokynov, vymýšľali slová a rozširovali si 

slovnú zásobu. Vytvárali si čitateľský zápisník o prečítaných knihách, využívali metódy tvorivého 

písania, realizovali aktivity  na básne z knihy „Už ho vezú" od Ľ. Podjavorinskej. Na hodinách čítania 

tvorili osnovu k prečítanému textu, rozprávke. 
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Žiaci prvého ročníka pokračovali v čítaní v školskej knižnici pod názvom "Z rozprávky do 

rozprávky". Prečítali rozprávky: O veternom kráľovi, Panna za drakom, Maťko a Kubko, Zakliaty 

zámok. Porovnávali dobro 

a zlo v rozprávkach, vlastnosti 

kladných a záporných hrdinov, 

kreslili ilustrácie a dotvárali 

príbehy.  

V triedach prvého 

a druhého ročníka sa 

uskutočnili tematické dni Deň 

vody a Deň mlieka, kde žiaci 

pracovali s textom, odpovedali 

na otázky, dopĺňali vhodné 

slová, spájali vety s obrázkami, 

tvorili básne o mlieku, čítali 

s porozumením, vytvárali 

analogickú pojmovú mapu. 

 

Napínavé a zaujímavé bolo aj vyhodnotenie celoročnej triednej čitateľskej súťaže „Kráľ 

a kráľovná čitateľov“. V jednotlivých triedach, kráľovstvách, najviac kníh prečítali títo žiaci:    

2.A Laura Pinzíková 

2.B Adam Romanowski / Alexandra Voláková 

2.C Lenka Tvardziková 

3.A Patrik Jonov 

3.B Adela Kukulská 

3.C Nikolka Kundrátová 

4.A Martin Mačuga  

4.B Branko Varchol  

4.C Barbora Bereščáková 

Odmenou im, samozrejme, bola pekná kniha. 

 

V apríli a máji 2017 mali všetci žiaci druhého 

stupňa, v rámci „Čítaním k tvorivosti“, spoločnú 

tému: A. de Saint-Exupéry: Malý princ. Je to 

najznámejšie dielo tohto francúzskeho spisovateľa 

a zároveň aj pilota. V knihe je plno metafor 

a prirovnaní. Kniha rozpráva príbeh samotného 

autora, ktorý stroskotá na Sahare a tam sa stretáva 

s Malým princom, ktorý prišiel z ďalekej planéty. 

Táto kniha bola preložená do viac ako 180 jazykov, 

patrí medzi 50 najpredávanejších kníh všetkých čias. 

Svoju cestu si našla aj do našej školy. Piataci hľadali 

rozprávky, v ktorých vystupuje postava princa 

a nakreslili ju. Šiestaci vytvorili opis Malého princa. 
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Siedmaci dostali za úlohu vytvoriť pracovné listy k tomuto dielu. Žiaci ôsmeho ročníka tvorivo 

prezentovali tento príbeh - čo človek, to iná kreatívna verzia... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvé knihy (apríl 2017) 

V knihách neexistujú žiadne hranice a aj naši žiaci z 5.A triedy dokázali, že fantázii sa hranice 

nekladú. Pod vedením 

ich učiteľky Mgr. Petry 

Csukovej žiaci mali za 

úlohu vyrobiť ich vlastné 

knihy, keďže  sa učili, 

ako vznikali prvé knihy. 

Vďaka žiackym výtvorom 

sme mali možnosť vcítiť 

sa do ich života s úplne 

odlišným vnímaním 

sveta. Výsledky posúďte 

sami!  
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Súťaž „Viem, čo čítam?“ 

Jednou z ďalších aktivít v rámci 

„Čítaním k tvorivosti“ bola akcia, ktorá 

prebiehala na hodinách slovenského jazyka 

a literatúry, anglického jazyka, dejepisu, 

geografie, občianskej náuky, výtvarnej 

výchovy, výchovy umením. Žiaci rôznymi 

formami prezentovali svoju čitateľskú 

gramotnosť. 

Vyvrcholením všetkých aktivít bola 

súťaž pre žiakov  5.-9. ročníka s názvom 

„Viem, čo čítam?“. Triedy zastupovali 

2-členné družstvá, ktoré sa popasovali 

s textami, grafmi, tabuľkami, preverili si svoje vedomosti z ľudovej slovesnosti a zistili, či a ako rýchlo 

sa dokážu orientovať v rôznych druhoch slovníkov 

a encyklopédií. A ako sa im darilo?  

5.ročník 
1.miesto – 5. A  /39 b/ 
2.miesto – 5. B  /37,5 b/ 
3.miesto – 5. C  /34 b/ 

 

6.ročník 

1.miesto – 6.A  /47 b/ 

2.miesto – 6.B  /42 b/ 

3.miesto – 6.C  /34 b/ 
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7.ročník 

1.miesto – 7.B  /70 b/ 

2.miesto – 7.A  /66 b/ 

3.miesto – 7.C  /63 b/ 

 

8.ročník 

1.miesto – 8.A  /62 b/ 

2.miesto – 8.B  /57 b/ 

3.miesto – 8.C  /54 b/ 

 

9.ročník 

1.miesto – 9.A  /64 b/ 

2.miesto – 9.C  /63 b/ 

3.miesto – 9.B  /61 b/ 

 

ŠKD - Malí moderátori 

 

Dňa 26. apríla 2017 

si členovia 1. odd. ŠKD 

pripravili zábavno-súťažné 

popoludnie. Bola streda, keď 

deti nemávajú domáce 

úlohy. Mali sme priestor 

vyskúšať čitateľské zručnosti 

detí a aj to, ako si pamätajú 

jednotlivé rozprávky. Deti 

boli rozdelené do 3 

družstiev. Mali za úlohu 

k jednotlivým úryvkom 

rozprávok, ktoré mali ukryté 

vo vreckách, priradiť správny 

názov. Pritom čítali medzi sebou a vyskúšali si, aké to je správne artikulovať 

a prečítať tak, aby textu 

rozumel každý. Na celú 

aktivitu mali časový limit, ale 

snažili sa a skončili oveľa 

skôr. Za svoju snahu im boli 

pridelené body, ktoré si 

zbierajú. Na konci roka budú 

vyhodnotení najaktívnejší 

žiaci. Na obrázkoch sú 

zachytení možno budúci 

televízni alebo rozhlasoví 

moderátori. 
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Záver 

Rodičia škole zverujú to najcennejšie, čo majú – svoje deti. Vážime si túto dôveru z ich strany, 

nie je to pre nás samozrejmosťou, že práve ich deti navštevujú našu školu. Ako každá dôvera, aj táto 

zaväzuje – zaväzuje nás, vedenie školy a učiteľov, aby sme urobili pre výchovu a vzdelávanie ich detí, 

našich žiakov, maximum.  

Počas celého školského roka sme so 

žiakmi vykonali desiatky vyššie spomenutých 

aktivít zameraných na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti. Cez ruky im prešli stovky kníh, 

ukážok, textov, rozprávok, bájok, povestí, 

príbehov, animácií, dramatizácií... Je isté, že to 

na deťoch zanechá stopy, pozitívne zmeny – od 

tých najmenších, ktorí sa s abecedou ešte len 

zoznamujú, až po tých najstarších, ktorí držia 

v ľavej ruke tablet,  v pravej ruke knihu 

a z vrecka im trčí mobilný telefón. Je to 

generačný vzorec prejavu súčasnej mládeže, 

musíme to akceptovať. Umením dobrej školy, invenčného učiteľa je predložiť žiakovi do pozornosti 

knihy ako tradičné zdroje poznávania sveta, popri tých technologických vymoženostiach, ktoré vývoj 

spoločnosti nevyhnutne prináša.  Knihy mladých formujú, menia ich charakter, správanie i názory, 

prinášajú súčasníkom po stáročia osvedčené, nadčasové hodnoty, na ktorých boli vychovávané 

mnohé generácie našich predkov. Celá tá mravenčia práca mnohých učiteľov na ZŠ s MŠ Pod 

Vinbargom v Bardejove počas celého  školského roka mala 

svoj zmysel. Každý žiak má v sebe ukrytú svojskú kreativitu: 

jeden jedinečne kreslí, iný nenapodobiteľne recituje, iný 

svojsky číta, iný bravúrne spieva, iný to zahrá ako scénku. 

Niet pod slnkom dvoch rovnakých ľudí...   

Sme presvedčení o tom, že sme v mnohých žiakov 

prebudili to,  v čom  sú práve oni jedineční. Vidno to krásne 

na žiackych prácach, výstupoch z jednotlivých aktivít. Za 

všeobecne pravdivé sa dnešných časoch považuje tvrdenie, 

že súčasná mladá generácia nemá záujem o čítanie ako 

také, že niekedy to bývalo lepšie. Tento mýtus je v niečom 

pravdivý, ale v niečom ubližuje šikovným jednotlivcom, 

ktorí sa rodia do každej generácie, vrátane tej dnešnej. 

Denne pracujeme s desiatkami mimoriadne šikovných, 

nadaných žiakov, o ktorých v budúcnosti ešte budeme 

počuť v dobrom slova zmysle.  

 

Celoročnú aktivitu na zlepšenie čitateľskej gramotnosti našich žiakov hodnotíme výrazne 

pozitívne. Na tomto mieste chceme poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek činnosťou prispeli 

k úspešnému priebehu celoročnej akcie: pani riaditeľke ZŠ s MŠ Pod Vinbargom Mgr. Milene 

Kravcovej, pod záštitou ktorej „Čítaním k tvorivosti“ prebiehalo. Pani Mgr. Márii Volčkovej 
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a Mgr. Renáte Kicovej, ktoré koordinovali čitateľské aktivity pre prvý stupeň. Pánovi Mgr. Petrovi 

Vasilegovi, ktorý koordinoval aktivity pre druhý stupeň. Tak isto si vážime prácu všetkých učiteľov, 

ktorých nie je technicky možné tu vymenovať. Ďakujeme tak isto aj našim žiakom, ktorí boli v celej 

akcii tí hlavní. Bolo to celé o nich, pre nich. Výsledkom ich tvorivej práce boli stovky výstupov, 

projektov, ilustrácií, výrobkov. Z priestorových dôvodov nie je možné ich v tejto publikácii uverejniť 

všetky. Tu uvedené výstupy sú len vzorkou toho, čo naši žiaci počas celého školského roka dokázali. 

Ich práce skrášľovali interiér našej školy od októbra do júna. Následne si žiaci svoje práce zobrali 

domov, aby sa nimi mohli pochváliť aj pred svojou rodinou či kamarátmi.  

Žiakom sa určite zvýšila schopnosť formulovať svoje myšlienky, zdokonalili si čítanie, 

hovorený prejav, predstavivosť i fantáziu. Obohatila sa im slovná zásoba, schopnosť vyjadriť svoje city 

a myšlienky i poznatky o vonkajšom svete.  

Ako sme v úvode naznačili, čítanie je pre dušu tým, čím je cvičenie pre telo. U nás, na pôde 

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Bardejove, na tieto veci dbáme a pracujeme na tom, aby naši žiaci 

prechádzali „Čítaním k tvorivosti“. 

 

Do čítania, priatelia!  
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