
PRIDÁTE SA? 

Potulky s
KUBOM 

Kamarát KUBO Vás zoberie do sveta
rozprávok, príbehov a nových

informácií.
 Vstúpte do jeho digitálnej knižnice!



Pozývame Vás na jednu milú návštevu.  Poďte si s nami
„zalistovať“ v knihách. Nie však hocijakých. Tentokrát sa
spoločne pozrieme na novšie podoby knižiek a to           
 v digitálnej podobe. Neviete si to predstaviť? Na potulky

knihami Vás pozýva kamarát KUBO, s ktorým
nahliadneme do rozprávkového sveta a má pre Vás aj

úlohy.
 

Boli ste už niekedy v knižnici? Ako to tam vyzerá, 
a prečo sa to volá knižnica, a čo tam môžeme robiť?

Kubo Vám to prezradí. Keďže teraz sú knižnice
zatvorené, zoberie Vás do takej ktorú máte otvorenú

stále – digitálnej. 
 

Predstavujeme Vám KUBA. Malého šibalského chlapca,
ktorý zažíva vďaka rozprávkam veľa krásnych

dobrodružstiev. Zoberie Vás do sveta princezien, drakov,
jednorožcov, dinosaurov, ale predstaví Vám aj zaujímavé

múdre knihy, kde nájdete odpovede na Vaše zvedavé
otázky. 

Vyberte si s nami  knihu z Kubovej digitálnej knižnice 
a poďte do krajiny zázrakov. 

 

 Na potulkách s KUBOM 



O PROJEKTE

Cieľ projektu: 

Ako sa zapojiť: 

Motivovať deti k čítaniu, zlepšovať čitateľskú gramotnosť a čítanie                  
 s porozumením. 
Viesť deti k pozitívnemu vzťahu ku knihám. 
Prostredníctvom príbehov vzbudzovať v deťoch zvedavosť, kreativitu,
zlepšovať kritické myslenie a vytvárať hodnoty a správne postoje.

Ako základná organizácia DO FÉNIX, ktorá usporiada podujatie Potulky s Kubom, kde si
budete spoločne čítať a rozprávať sa o knižkách, príbehoch. Podujatie môže prebiehať aj
online    
Zapojiť sa môžete ako rodina (rodič – dieťa/detí) z DO FÉNIX 

Vyplňte nám (rodičia, vedúci) prihlášku - formulár (nájdete na konci), že máte záujem vydať
sa s nami na potulky za príbehmi, ktoré sa odohrávajú vo svete kníh. Vystavíme Vám
preukaz a môžete čítať. Do preukazu Vám budeme zaznamenávať prečítané knihy, ktoré
nám pošlete a za prečítanie dostanete body / obrázky, ktoré si môžete zapísať do preukazu.   

Čítanie bude prebiehať s digitálnou knižnicou KUBO, ku ktorej dostanete
prístup, stiahnete si aplikáciu do Vášho notebooku, tabletu a po prihlásení
hurá do čítania - https://www.kubomedia.sk/ 
Spoločne prečítate každý mesiac knihu / knihy a dáte nám o tom vedieť.
Pošlete nám obrázok o knižke - nakreslený  príbeh z knižky, ktorú ste        
 z Kubovej knižnice čítali, a názov knihy. A tiež, kto čítal – názov kolektívu
alebo mená detí. Nezabudnite ani na sprievodné úlohy, ktoré Vám
pošleme a zverejníme na stránke www-do-fenix.sk každý mesiac. 

Vyhľasovateľ: Slovenská rada FÉNIXU                 
 v spolupráci s digitálnou knižnicou KUBO



O PROJEKTE

Trvanie projektu a kam posielať
úlohy: 

Pre koho je projekt:

Od apríla do júna. 

Splnené úlohy a prečítané knihy posielajte na: projekty@do-fenix.sk

Projekt Potulky s Kubom je určený pre deti, ktoré milujú knižky, čítanie pre deti od 3 
 do 8 rokov, ich rodičov, starých rodičov, súrodencov.   
Prihlásiť sa môžete ako základná organizácia/kolektív – vedúci a skupina detí, alebo
rodina. 

Kubové úlohy k čítaniu budeme zverejnovať a posoielať každý mesiac. 
Do sprievodných úloh sa môžu zapájať  deti/ZO, aj keď nie sú prihlásené do hlavnej časti – Potulky s
Kubom. Z Kubových úloh si môžete aj vybrať jednu úlohu, ktorú v ten mesiac splníte. Nemusíte plniť
všetky úlohy. Splnené úlohy posielajte na: projekty@do-fenix.sk
Počas trvania projektu Vám predstavíme digitálnu knižnicu KUBO a spoločne nazrieme do toho, čo to
znamená digitálna knižnica, čo sa skrýva na jej poličkách a predstavíme Vám aj šikovných ľudí, ktorí
takúto digitálnu knižnicu pre Vás pripravujú. 

Vyhľasovateľ: Slovenská rada FÉNIXU                 
 v spolupráci s digitálnou knižnicou KUBO

 Sprievodné úlohy: 

mailto:projekty@do-fenix.sk


O PROJEKTE

Propagácia

Záver 

článok na webe, príspevok na FB, Instagrame.
Sprievodné aktivity – článok, video, stream
sociálne siete KUBO - digitálna knižnica 

Ocenenie: Najaktívnejší čitateľ – získajú deti, ktoré nazbierajú do svojho preukazu
najviac bodov. Hodnotiť sa budú zvlášť skupiny a jednotlivci (rodiny). 
Máme tu pre Vás aj súťaž o 3 predplatné do digitálnej knižnice. 
Každý, kto sa zapojí do Potuliek s Kubom a do jeho úloh  má šancu vyhrať. 

Pre rodičov / vedúcich : Záverečné hodnotenie projektu: 

Vyhľasovateľ: Slovenská rada FÉNIXU                 
 v spolupráci s digitálnou knižnicou KUBO

Formulár na prihlásenie: 

https://forms.gle/whKqva6YvL8ngPgh8


