Projekty na podporu čítania
organizované pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc
október 2017

Hlavní projektoví partneri: Spojená škola v Tvrdošíne a Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie,
Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc sme v mesiaci október sme
zorganizovali v spolupráci s projektovými partnermi tri podujatia: Záložka do knihy spája
školy – projekt na tému Literárne osobnosti môjho regiónu, spočíval vo vytváraní
a vzájomnej výmene záložiek do knihy. Druhým podujatím bolo Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice. Poznávanie histórie cez významné osobnosti našich dejín. Pri príležitosti
Medzinárodného dňa školských knižníc sme zorganizovali s partnerskou slovenskou školou
Deň M. R. Štefánika a partnerské poľské školy si pripomenuli významnú osobnosť poľských
dejín Święto Niepodległości - 11 XI, sylwetka Józefa Piłsudskiego. Tretím podujatím bolo
čítanie v školskej knižnici spojené s besedou na tému Kniha, ktorá zmenila môj život.
Komunikácia v projektovej práci prebieha elektronickou formou cez eTwinning – školské
projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet - v rámci možností a potrieb (výmena
skúseností v organizovaní medzinárodného projektu, výmena dokumentačného materiálu
z podujatia: fotky, videá, nástenky v priestoroch TwinSpace. Netradičná projektová práce cez
eTwinning je forma nadviazania medzinárodného partnerstva a spolupráce. Ponúkla nám nové
možnosti na edukáciu a je zároveň motiváciou na organizovanie významných podujatí
a školských projektov aj v budúcnosti.
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Podujatie pripravili:
Andrea Kokoruďová, Spojená škola, Slovensko
Renata Sowada, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Poľsko

Anna Babij, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu, Poľsko
Katarzyna Sopolińska, Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im.
Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu, Poľsko
Agnieszka Wieczorek, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Poľsko
Izabela Sitek, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Poľsko
Joanna Piątkowska, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Poľsko
Miłosława Pasternak, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, Poľsko
Martina Pavková, Základná škola Obyce, Slovensko

Hostia:
Rodičia študentov Spojenej školy, pani riaditeľka školy Ing. Ľ. Uhlíková, zástupcovia školy,
knihovníčka Spojenej školy pani Marianna Lukaščíková, študenti Strednej odbornej školy
lesníckej v Tvrdošíne, učiteľka slovenského jazyka a literatúry zo Strednej odbornej školy
lesníckej Mgr. Iveta Brišová, vyučujúci slovenského jazyka a literatúry na Spojenej škole v
Tvrdošíne
Projektu sa zúčastnili:
23. 10. 2017 študenti Spojenej školy v Tvrdošíne – v dvojhodinovom vyučovacom bloku
postupne triedy 2. AO, 1. D a 1. B a študenti Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne –
trieda 2. A
24. 10. – 25. 10. 2017 – ostatní študenti Spojenej školy v Tvrdošíne
V mesiaci október študenti 3. ročníka – beseda v knižnici na tému Kniha, ktorá zmenila môj
život
Ciele:
-

zábavnou a hravou formou získať žiakov pre čítanie kníh a poznávanie histórie

-

podporiť ich dobrý vzťah ku knihám, motivovať žiakov, aby si knihy vyberali podľa
svojich čitateľských záujmov, rozvíjať čitateľskú gramotnosť

-

rozvíjať netradičné formy vyučovania, uplatňovať v praxi aktivizujúce vyučovacie
metódy, vyučovanie v školskej knižnici

-

podporovať medzipredmetové a medzinárodné projekty a vzťahy

-

rozvíjať schopnosť prečítané texty interpretovať, spracovať a prezentovať pred
kolektívom, aby sa žiaci počas vyučovania alebo v rámci mimoškolských aktivít
rozprávali o prečítaných knihách a vzájomne si odporúčali knihy

-

rozvíjať kreativitu, grafiku, prácu s fotografiou, získať kompetenciu v selekcii
informácií a ich spracovanie náučným štýlom, získať zručnosť v tvorbe náučných
prezentácií, tvorbe titulov, spracovanie náučného videa

-

prepojenie náučnej tvorby s umeleckou - tvorba umeleckých príspevkov – recitácia
žiakov, nácvik národných piesní pri príležitosti Dňa M. R. Štefánika

-

vytvoriť vedomostný kvíz, vo dvojiciach si môžu žiaci otestovať čítanie a počúvanie
s porozumením

-

prezentácia školy a jej úspechov v médiách, v priestroch TwinSpace

-

výmena skúseností s partnerskou školou, komunikácia so zahraničným projektovým
partnerom, motivácia, inšpirácia v organizovaní projektu Najzaujímavejšie podujatie
školskej knižnice

-

prepojiť obsah projektu so životom školy a regiónu

-

zapojiť do osláv širšiu komunitu – žiakov, učiteľov, rodičov a hostí.

Postup práce:
-

v mesiaci september profilácia predmetových tímov, ktoré budú zamerané na
predstavenie osobnosti M. R. Štefánika v trojpohľade – tím pozostávajúci
z vyučujúcich slovenského jazyka

a žiakov predstaví

tému So Štefánikom po

Slovensku (kultúrno-umelecký program), tím tvoriaci učitelia dejepisu a študenti,

ktorí predstavia tému Historický profil M. R. Štefánika a tím pozostávajúci
z vyučujúcich fyziky a žiakov, ktorý predstaví tému Vedecké okienko so Štefánikom,
-

prípravná práca v informačnom centre školy v mesiacoch september a október –
učitelia v spolupráci so žiakmi vyhľadávajú študijné materiály, vypracovanie
konspektov, tvorba náučných prezentácií, videa (nájdete na https://ulozto.sk/!
7pLrrt7lWffZ/stefanik-zip), nástenných novín a kvízových obrázkov, nácvik
národných piesní vo forme zborového spevu, tvorba umeleckého slova, nácvik
recitácie

-

tvorba umeleckých príspevkov k téme, príprava slova moderátorov,

-

vyhľadávanie kultúrnych pamiatok spojených s menom M. R. Štefánika

-

príprava učební, zasadačky a školskej knižnice na školskú akciu

-

pozvánka pre hostí Strednej odbornej lesníckej školy a vyučujúcich, aby sa zúčastnili
Najzaujímavejšieho podujatia v školskej knižnici 23. 10. 2017 v Spojenej škole
v Tvrdošíne

-

tvorba záložiek do kníh, výmena s partnerskou školou

-

organizácia besedy v školskej knižnici na tému Kniha, ktorá zmenila môj život

Priebeh podujatia:
- organizácia Medzinárodného dňa školských knižníc prebehla 23. 10. 2017 zábavnou
a hravou formou v školskej knižnici

a troch tematicky upravených učebniach

a zasadačke školy podľa nasledovného harmonogramu:
1. Otvorenie akcie v školskej knižnici – privítanie hostí (študenti Strednej odbornej
lesníckej školy, ich vyučujúca slovenského jazyka a literatúry) žiakov, vedenia školy,
učiteľov, rodičov, slovo moderátorov, ktorí uviedli význam Medzinárodného dňa
knižníc, tému 13. ročníka celoslovenského projektu a organizačné pokyny celodennej
akcie

2. Historický profil M. R. Štefánika – učebňa dejepisu – prezentácia náučných
Power Pointových textov v podaní žiakov školy, náučného videa, vedomostného kvízu
pre jednotlivé skupiny žiakov
3. Vedecký profil M. R. Štefánika – učebňa fyziky - prezentácia náučných Power
Pointových textov a vedomostných otázok
4. So Štefánikom po Slovensku – učebňa zameraná na kultúru a literatúru –
prezentácia národných hymnických piesní cez školský zbor, recitácia umeleckého
slova, náučná prezentácia v podaní žiakov zameraná na kultúrne pamiatky spojené
s menom M. R. Štefánika na Slovensku.
5. Čo si sa dozvedel o Štefánikovi – zasadačka školy – pietne prezentácie žiakov,
recitácie, súťažný vedomostný kvíz pre dvojice žiakov, anketa zameraná na reflexiu
študentov Ako hodnotíš Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici?
- organizácia besedy v priestoroch knižnice školy na tému Kniha, ktorá zmenila môj
život pre žiakov tretieho ročníka 27. 10. 2017
- tvorba a výmena záložiek do kníh s projektovým partnerom v mesiaci október

Záver podujatie:
Vyhodnotenie najlepších žiakov, ktorí úspešne zvládli vedomostný kvíz pozostávajúci
z otázok týkajúcich sa historického, vedomostného a kultúrno-umeleckého pohľadu na
osobnosť M. R. Štefánika. Odovzdávanie diplomov a ocenenia pre žiakov v zasadačke školy
24. 10. 2017.
Prezentácia podujatia:
-

Správu o priebehu a výsledkoch podujatia sme uverejnili aj na internetovej stránke
školy a v miestnych médiách (My Orava, Oravsko).

-

komunikácia v projektovej práci prebieha elektronickou formou v rámci možností
a potrieb (výmena skúseností v organizovaní medzinárodného projektu

-

výmena dokumentačného materiálu z projektu s partnerskou školou (fotky, videá,
nástenky v priestoroch TwinSpace v etwinningu

Reflexia:

-

Hodnotenie podujatia žiakmi – Študenti Spojenej školy a Strednej odbornej lesníckej
školy pozitívne hodnotili netradičnú študijnú vyučovaciu cestu, putovanie so
Štefánikom cez vedecké, historické a kultúrno-umelecké okienko, ocenili
vystupovanie žiakov v pozícií učiteľov pri náučných prezentáciách a videu, vyzdvihli
zborový spev, ktorý takmer profesionálne zvládol národné hymnické piesne, páčili sa
im recitácie umeleckého slova v podaní žiakov, kvízové úlohy, riešenie odpovedí vo
dvojiciach, súťažnú atmosféru, odmenenie najlepších žiakov, ktorí obstáli v schopnosti
čítať a počúvať s porozumením. Uvítali by výučbu zábavnou a hravou formou
častejšie.

