
Meno zamestnanca a pozícia: 
Ivona Veberová, asistentka, Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. 
 
Podporuje organizáciu: 
Základná škola s materskou školou, Slobodné 23, Lutila 
 
Názov podporeného projektu: 
V krajine Prečítaného leta 
 
Cieľ projektu:  
Vytvoriť podmienky pre "prázdninové" vzdelávanie a zníženie vedomostných strát, ku 
ktorých dochádza u detí najmä počas prázdnin. 
 
Popis projektu: 
V krajine Prečítaného leta je projekt, ktorý prináša deťom aktivity počas letných 
prázdnin, v rámci ktorých si síce oddýchnu a "prečistia" hlavu, no nepodľahnú 
"prázdninovému útlmu"- strate jazykových, či matematických zručností... 
Predchádzať akýmkoľvek stratám je pritom tak jednoduché - stačí k tomu zopár 
dobrých kníh, jednoduché tématické hry rozvíjajúce pamäť, či sústredenie, hľadanie 
"pokladov" v okolí obce...  Projekt  plynulo prechádza do čítania a doznievania tém a 
aktivít, ktoré boli hlavné počas prázdnin. 
 
  

 

Angažovanosť žiadateľa: 
Pravidelná výpožička literatúry podľa týždenných tém – zriadený kútik s 
odporúčanou literatúrou označený logom Prečítaného leta a Nadácie Veolia. 
Okrem literatúry mali deti k dispozícii rôzne tématicky zamerané hry a omaľovánky. 
Deti dostávali aj brožúrku Prečítane leto 2019 – letné knižkohranie pre celú rodinu, 
ktorú sme mohli distribuovať vďaka hlavnému partnerovi celoslovenského 
Prečítaného leta – kníhkupectvu Martinus a ľuďom, ktorí stoja za aktivitou 
Prečítané leto. Pravidelnú výpožičku a hry sme doplnili tematickými čítaniami. 



Angažovanosť žiadateľa: 
Tematické čítania – boli postavené na nasledujúcom scenári – čítanie podľa témy, 
edukačné aktivity formou hry, do ktorých sa deti zapájali buď samostatne alebo s 
pomocou rodičou, využitie zvyšného času podľa vlastného výberu. Spolu sme 
zrealizovali 4 čítania pre deti základnej školy a širokej verejnosti a 1 čítanie, počas 
ktorého sme hneď na začiatku školského roka pracovali celý týždeň s deťmi 
základnej školy, čím sme im vytvorili podmienky pre bezproblémový prechod na 
školské povinnosti. 
Témy – O schodoch, o včelách a chrobákoch, o farbách, o dopravných prostriedkoch 
 
Dopad realizácie projektu: Nárast počtu novoregistrovaných detských čitateľov, 
resp. dospelých, ktorí si vypožičiavajú knihy pre svoje deti, pretrvávajúci záujem o 
pravidelné celoročné čítanie kníh, pravidelná návšteva knižnice a výpožička kníh. 


