
Úloha – Čas na knihu – Čitateľská gramotnosť  a jazykové zručnosti  
 

Je tu čas na knihu!  Nie, nebojte sa nevrátili sme sa v čase a nevrátili sme sa do 

minulosti, do čias, kedy sa svietilo miesto elektriny sviečkou. Práve naopak! Myslíme na 

budúcnosť a myslíme na zručnosti, na veci, ktoré by sa nemali dostať do histórie, ale 

mali by prispieť k našej väčšej šikovnosti a zručnosti. ÁNO, je dnes iná doba, veci si 

vieme vyhľadať dvoma kliknutiami na internete, google je náš každodenný kamarát 

a radca v každej situácii. No je čas vrátiť sa aj k starej dobrej knihe, k voňavým papierom  

zapísaným  malými písmenkami a hľadať v nich odpovede, informácie, zaujímavé 

myšlienky, používať získané informácie, naučiť sa rozlišovať informácie a kriticky 

myslieť.   Rok 2017 bude patriť aj  knihám, mysleniu, čítaniu v duch  hesla MYSLENIE JE 

POHYB, pohyb myšlienok. Čítanie patrí k základným zručnostiam vďaka, ktorým máme 

možnosť získavať iné, ďalšie zručnosti.  Ako Mark Twanin povedal:“ „Človek, ktorý 

nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“  A my sa chceme 

predsa odlíšiť!  „Len ľudia, ktorí budú schopní pracovať s informáciami, analyzovať ich 

a spájať súvislosti, budú môcť zastávať významné pozície v tomto rýchlo meniacom sa 

pracovnom prostredí.“(www.eduvorld.sk) 
 

Je tu prvá úloha a s ňou  príležitosť získať nové zručnosti, oprášiť už nadobudnuté a získať nové 

zážitky. Pozrite si prvé video  v rámci etapovej hry a  Vyskillujte sa!    

  

Zadanie úloh 

Vašou úlohou bude usporiadať čitateľský maratón, pripraviť mini kampaň zameranú na čítanie 

kníh, prečo by mali deti/ mladí ľudia čítať a motivovať ostatných k čítaniu( kampaň môže mať 

podobu videa, nástenky, plagátu...)  a zároveň si  aj vy prečítajte nejakú dobrú knižku, ktorá vás 

oslovila.  Je na Vás či si prečítate viac knižiek, alebo jednu spoločne.  A potom vytvorte PRÍBEH 

knižky,- VÁŠ PRÍBEH knihy –môže to byť o tom, čo  vám knižka dala, prečo bola zaujímavá, 

najkrajšiu myšlienku, alebo  časť, ktorá vás najviac oslovila, prečo by si ju mal niekto prečítať 

a o tejto knižke dajte vedieť aj iným. Na nejakom verejnom mieste – v škole, knižnici... vystavte 

túto knižku aj s vašim príbehom, nezabudnite to odfotiť. Tešíme sa na všetky prečítané knižky.  

Úlohy sú rozdelené podľa vekových kategórii. Viď nižšie 

 

 

 



ČO OČAKÁVAME?  

Splnenie úloh, vyplnenie denníčka, foto, alebo video z čitateľského maratónu a príbeh knihy , 

ktorý  napíšete aj do vášho denníčku, do denníčka nám napíšte aj pár viet ako prebehol 

čitateľský maratón. A tiež  názov knihy na workshop.  

Denníček nájdete na webovej stránke www.do-fenix.sk. Denníčky si postupne vypisujete za 

každý mesiac a za splnené úlohy. Najbližšie nám denníček aj s fotografiami posielate: 31.3.2017  

za mesiace január, február, marec na adresu súťaže@do-fenix.sk  

Fotografie prikladajte zvlášť do mailu , alebo cez úložisko, z každej aktivity max 2- 3 fotky. 

Zhrnutie úloh podľa vekových kategórii:   

ÚLOHA PRE  1. VEKOVÚ KATEGÓRIU DO 10 ROKOV  

- Usporiadanie čitateľského maratónu a vytvorenie príbehu knihy - spracovanie môže byť 

písomné, nakreslené . Výber knihy a náročnosť je podľa vekovej kategórie. 

- Keď ste knihu prečítali ,vystavte knižku  aj s príbehom knihy na nejakom verejnom 

mieste, dajte o nej vedieť aj iným    

- Nájsť si knižku, ktorá by bola zaujímavá pre vašu záverečnú aktivitu- záverečný 

workshop a začať si ju pomaly čítať.  

 

ÚLOHA  PRE 2. VEKOVÁ KATEGÓRIU OD 11( 12)  ROKOV  +  

- Usporiadať čitateľský maratón a napísať príbeh knihy, zaujímavé myšlienky, čo vás na 

knižke zaujalo( aj v angličtine, nemčine, inom jazyku)   

- Keď ste knihu prečítali ,vystavte knižku  aj s príbehom knihy na nejakom verejnom 

mieste, alebo  ju  pošlite do sveta, dajte o nej vedieť aj iným .  

Ako poslať knihu do sveta: Na Slovensku vznikol medzinárodný knižný projekt cestujúcich 

knižiek- www.boookstory.com, kde je možnosť zdieľať zaujímavé myšlienky, info a tiež dobré knižky.  

Tu môžete nechať vašu knižku cestovať po svete a sledovať jej kroky a osud. 

- Nájdite si jeden článok v časopise, novinách o nejakej spoločenskej téme, ktorá vás 

zaujíma a vyjadrujte na to názor, diskutujte o aký článok ide, ako je napísaný, či je 

pravdivý- nepravdivý, či ho novinári „nafúkli“  vyjadrujte svoje názory k téme, hľadajte si 

k tomu aj ďalšie informácie.   

- Nájdite si jednu dve knihy, články, ktoré súvisia so záverečným workshopom a rozdeľte 

si, kto čo bude čítať a spracovávať.   

 

BONUSOVÁ OTÁZKA( pre všetkých ktorý vedia odpoveď ) :  Ako si môžete rozvíjať kritické 

myslenie ? Odpoveď napíšte do denníčka.  

Tešíme sa na vaše splnené úlohy. Ak potrebujte pomôcť, poradiť, neváhajte nás kontaktovať: 

sutaze@do-fenix.sk 

http://www.do-fenix.sk/
mailto:súťaže@do-fenix.sk

