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Monitoring médií po Ukážkovej hodine 

v rámci projektu Flip&Movie 

23. júna 2017 

                 TV a Rádio Košice: sledovanosť cca 90 000 ľudí 

VIDEO: Učia deti milovať knihy a nečítať z povinnosti 

https://www.tvkosice.sk/video/59526fb64526ca2d3953bbe6 

TELEVÍZIA KOŠICE, 27.06.2017 16:43 | Spravodajstvo  

Obrátená hodina unikátneho spôsobu tvorivého písania sa uskutočnila v 

priestoroch ZŠ a MŠ Ţeliarska v Košiciach. Deti od 3-15 rokov predstavili 

výsledok dvojročného projektu Flip&Movie. Koordinátorka projektu za 

Slovensko, Darina Fedorová: "V preklade to znamená "Filmuj a listuj", 

projekt je zameraný na to, aby sme deti naučili viac čítať s porozumením, aby 

sme ich naučili zobrať si knihu do ruky nie preto, že ich nútime, ale preto, že 

oni sami chcú. Prvý rok sme sa venovali takým metódam, ktoré sú pre deti 

viac atraktívne, čo nie je také bežné na vyučovacích hodinách. Vytvorili sme z 

toho veľkú metodickú príručku z piatich krajín. Ten druhý rok sme sa 

venovali skôr edukačnej hre Story Inventor a tomu, že žiaci tým, že veľa 

čítajú, vedia dobre písať, naučia sa tak tvorivé písanie, a sú kreatívnejší." 

 

Ţiaci počas projektu navštívili aj krajiny za hranicami Slovenska a projekt by 

si radi zopakovali aj v novom školskom roku. 

https://www.tvkosice.sk/user/56cf06314526ca1419d71ae8
https://www.tvkosice.sk/category/spravodajstvo
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Tagy k reportáţizš ţeliarska, flip and movie, vzdelávanie, nové trendy  

Košice – dnes 7. 7. 2017 – titulka a téma dňa, web, FB  

                   sledovanosť: 20 000 + 20 000 + 40 000 = 80 000 ľudí 

 

  
 

 
Navštíviť web stránku  •  Čítať celé vydanie  

Printová verzia aj na: http://en.calameo.com/read/0047488299c2bfd9fcab8 

https://www.tvkosice.sk/tag/z%C5%A1%20%C5%BEeliarska
https://www.tvkosice.sk/tag/flip%20and%20movie
https://www.tvkosice.sk/tag/vzdel%C3%A1vanie
https://www.tvkosice.sk/tag/nov%C3%A9%20trendy
http://www.kosicednes.sk/
http://en.calameo.com/accounts/4748829
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TÉMA DŇA  

Vyrastá nám hlúpa generácia? Spytujte si svedomie 
  

Pribalilo si vaše dieťa do prázdninovej batoţiny kniţku? Môţete si gratulovať! V 

ostatných rokoch sa totiţ nielen na Slovensku skloňuje pojem čitateľská (ne)gramotnosť 

i fóbia spájajúca sa s knihami - bibliofóbia. 

Podľa aktuálnych výsledkov medzinárodného výskumu pripravenosti 15-ročných ţiakov na 

ţivot Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD PISA) sa Slovensko ocitlo v 

čitateľskej gramotnosti takmer na samom chvoste spomedzi 35 krajín OECD. Výrazne horšie 

výsledky v porovnaní so SR dosiahli iba Turecko a Mexiko.  

Rozprávky obohacujú 

Večerné rituály, keď rodičia deťom pred spaním prečítajú obľúbenú rozprávku, sa pomaly 

stávajú zriedkavosťou. V rodinách s malými deťmi stále častejšie nahrádza knihu televízia 

alebo počítačové hry.  

Táto ľahostajnosť rodičov môţe mať v budúcnosti fatálne následky. „Je veľa výskumov, ktoré 

dokazujú, ţe deti, ktorým rodičia v útlom detstve čítali, majú aţ o 70 percent bohatšiu slovnú 

zásobu ako ostatné,“ hovorí riaditeľka Kniţnice pre mládeţ mesta Košice Iveta Hurná. 

„Rodičia si myslia, ţe hraná rozprávka môţe nahradiť knihu, opak je však pravdou. Kým vo 

filme sú postavy i scéna jasne definované, pri čítaní dieťa zapája fantáziu a vytvorí si v nej 

vlastný film podľa svojich predstáv. Takáto práca s fantáziou, ktorá je u detí zvlášť vyvinutá, 

má blahodarné dôsledky na ďalší ţivot."  

Vážne varovanie 

„Keď takéto deti nastúpia ako prváčikovia do školy, majú neporovnateľne lepšiu štartovaciu 

čiaru ako deti, ktorým rodičia nečítali," dôvodí riaditeľka kniţnice. Podľa skúseností z praxe, 

ak sa dieťa nestretne v útlom veku s rozprávkami, ktoré mu niekto číta, nemoţno sa čudovať,  
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ţe vo vyššom veku nerozumie čítanému textu, nedokáţe ho vyhodnotiť, zapamätať si 

myšlienky textu, vyvodiť z neho ponaučenie, vlastný úsudok, či reprodukovať ho. A nielen to. 

„Ak deti nemajú z detstva skúsenosť s čítaním rozprávok, vyrastie nám generácia bez 

fantázie, ktorá nie je schopná počúvať. Bohuţiaľ, vyrastie nám hlúpa generácia," varuje Iveta 

Hurná.  

Unikátny projekt 

Neblahú situáciu, ktorú potvrdzujú aj štatistické údaje, riešia v Košiciach pracovníci kniţnice 

i učitelia v školách. Pozitívnym príkladom je unikátny projekt  Flip&Movie  medzinárodného 

programu Erasmus+, do ktorého sa zapojilo Chorvátsko, Lotyšsko, Španielsko, Taliansko a 

Slovensko. Ako jediní na Slovensku na projekte spolupracujú učitelia a ţiaci ZŠ s MŠ 

Ţeliarska 4 v Košiciach. Spolu so zahraničnými partnermi sa aktívne venujú tomu, aby deti 

opäť nadobudli vzťah ku knihám a predovšetkým – aby im rozumeli. 

Najlepší na Slovensku 

Deti si v priebehu projektu mohli vyskúšať rôzne tvorivé prístupy – venovali sa herectvu a 

dramatizácii, tvorili komiksy, vyskúšali si tvorbu filmu i knihy. „Čítanie s porozumením a 

tvorivé písanie sme prepájali s pouţívaním IT a s inovatívnymi metódami," vyratúva 

mnoţstvo aktivít, ktoré zrealizovali počas dvoch rokov projektu, jeho koordinátorka na 

Slovensku Darina Fedorová. Blahodarné dôsledky sa prejavili aj v testovaní deviatakov a 

piatakov. „V tomto školskom roku boli naši piataci v testovaní v slovenskom jazyku a 

literatúre na prvom mieste v Košickom kraji, deviataci dokonca najlepší na Slovensku. V 

oboch prípadoch sme si oproti predchádzajúcim rokom polepšili o niekoľko priečok," právom 

sa hrdí koordinátorka unikátneho projektu.  

Bez práce nie sú... čitatelia 

Košická knižnica pre mládež šíri čitateľskú gramotnosť už 62 rokov. Počet mladých čitateľov neklesá, 

momentálne ich evidujú viac ako 13-tisíc. „V priebehu roka sa snažíme pripravovať aktivity nielen pre 

našich čitateľov, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov a učiteľov,"  prezrádza riaditeľka knižnice Iveta 

Hurná.  

Jedným z množstva projektov je Vianočná knižka sa otvára. Ide o bulletin, ktorý pripravujú s 

odborníkmi. Tvorí ho odporúčaná literatúra, ktorá je momentálne dostupná na knižnom trhu. Je 

odstupňovaná podľa veku čitateľa a je skvelou pomôckou pre rodičov či starých rodičov, ktorí hľadajú 

vhodný darček pod stromček. „Snažíme sa, aby naši čitatelia poznali kvalitnú literatúru. Ak by sme 

výber kníh nechali len na deti, skôr by siahli po akčnej literatúre," dodáva I. Hurná 

 

  

Kráľovná žije život svojich hrdinov 

Vďaka knihám ovláda Terezka pravopis a môže prežívať dobrodružstvá svojich knižných hrdinov.  
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O tom, ţe kniha je skvelý spoločník, hovorí aj kráľovná detských čitateľov za rok 2017, 

dvanásťročná Terezka Stanová. „Čítam, lebo milujem svet fantázie. V ňom môţem preţívať 

dobrodruţstvá iných hrdinov."  

Pozitívny dopad má Terezkina láska ku knihám aj v škole. „Pomáha mi to, napríklad, pri 

diktátoch. Keď neviem, aké i mám pouţiť v slove, jednoducho si ho predstavím a viem, ako 

sa správne píše,“ prezrádza vášnivá čitateľka. Nuţ a doslova si uţíva slohové práce. Kým 

niektorí spoluţiaci hľadajú vhodné slová, vďaka slovnej zásobe a fantázii je kvalitná práca 

hotová bez problémov.  

O tom, ţe vášeň k čítaniu sa prebúdza uţ v útlom veku, hovorí aj Terezkin otec. „U nás je 

kniha vţdy niečo hodnotné a cenné. Pravidelne si knihy kupujeme ako darčeky pod stromček, 

ale aj pri iných príleţitostiach," prezrádza otec kráľovnej čitateľov Peter Stano. Samozrejme, 

ţe Terezke od malička kaţdý večer čítali. Dodnes zachovali tradíciu pravidelného čítania z 

Biblie, pri ktorom sa zíde celá rodina. „Vďaka knihám vidím u Terezky bohatú slovnú 

zásobu, ale vie, napríklad, aj vizuálne rozoznať gramatické chyby. Predovšetkým však z kníh 

získava podnety, ktoré rozvíjajú jej fantáziu," prezrádza Peter Stano. 

(JF) 
Foto: Veronika Janušková 
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V ZŠ Ţeliarska našli recept na ľahostajnosť k 

čítaniu                

TASR – TERAZ.Sk  Školský servis, 23. júna 2017 13:46   Na Slovensku ţiadna 

škola ţiadny takýto projekt zatiaľ nemala.                           

                                                                     sledovanosť asi 90 000 ľudí 

 

 
 

 

Košice 23. júna (SkolskyServis.sk) - Základná škola s materskou školou Ţeliarska 4, Košice 

zapojila do medzinárodného programu Erasmus+ s projektom Flip&Movie, na ktorom 

spolupracovalo päť krajín: Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko.  

 

V piatok 23. júna sa uskutočnila v škole ukáţková hodina unikátneho spôsobu tvorivého 

písania, nazvaná obrátená hodina.... keď deti učia spoluţiakov.  

Keďţe na celoeurópskej úrovni je čítanie s porozumením veľkým problémom pre mladú 

generáciu, práve týmto projektom sme chceli našim ţiakom pomôcť, aby sa čítanie stalo pre 

nich potešením, a nie iba povinnosťou. Čítanie a písanie prepájame s pouţívaním moderných 

IT a zavádzaním inovatívnych metód do výučby, povedala Darina Fedorová manaţérka 

projektu. 
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Pre výraznú rozlíšiteľnosť týchto fotiek klikni na: 

http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-zs-zeliarska-nasli-recept-na-lahos/35520-clanok.html 

 

 
 

Foto TASR: Malí škôlkári ešte nevedia čítať slávnu knihu Malý princ, ružu mu však už venovali. 
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V košickej ZŠ Ţeliarska našli recept na 

svetovú ľahostajnosť k čítaniu  

SSN - Slovenský syndikát novinárov    

Pridané 26. júna 2017                                              sledovanosť asi 35 000 ľudí 

 

 

Tvorivo na bibliofóbiu 

Unikátny projekt  Flip&Movie  medzinárodného programu Erasmus+ je  reakciou na 

kritický, t.j. trvale ľahostajný vzťah detí a mládeţe k čítaniu a ku knihám.  Týmto 

novým varovným fenoménom – bibliofóbiou – sa zaoberajú početné štáty OECD 

/Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/  vrátane Slovenska.  

Ako riešiť slabé čítanie v čase mobilov a internetu, keď deťom sa nechce porozumieť 

tomu, čo čítajú? Odpoveď na túto otázku počas uplynulých dvoch rokov hľadalo päť 

základných škôl z piatich krajín EÚ – Chorvátska, Lotyšska Španielska, Talianska 

a Slovenska. Košická Základná škola s materskou školou Ţeliarska 4 je jedinou z našej 

krajiny, ktorá sa uvedenému problému v rámci programu Erasmus + venuje.  

„Obrátená“ ukáţková hodina tvorivého písania a dramatizácie, ktorú dnes predstavili  

asi štyridsiatim ţiakom a ich pedagógom z ôsmych ZŠ Košického a Prešovského kraja 

predstavuje  výsledok dvojročnej práce a zároveň začiatok jeho šírenia na ďalších 

školách na Slovensku.  

Ukáţková hodina, počas ktorej ţiaci učia ţiakov, teda „obrátene“,  vychádza z dvoch 

hlavných výstupov. Participovala na nich kaţdá partnerská krajina. Prvý  má podobu 

metodického materiálu v tlačenej aj digitálnej podobe a je súhrnom najlepších tvorivých a 

inovatívnych metód pouţívaných na výučbu čítania a písania v partnerských krajinách. 

Druhým výstupom je unikátna vzdelávacia internetová hra Storyinventor, ktorej cieľom je 

rozvíjať jazyk, komunikačné, expresívne a rozprávačské zručnosti ţiakov. Výstupy tejto hry 

ţiaci dnes hneď prepájali s tvorbou komiksov a dramatizáciou. A kde nabrali na to „gríf?“ 

V priebehu projektu Flip&Movie  ţiaci a učitelia tvorili v partnerských krajinách. 

V Španielsku sa  venovali herectvu a dramatizácii. V chorvátskom Zadare spoznávali 

interaktívnu edukačnú hru Storyinventor a zabávali sa pri tvorbe komiksov. V talianskej 

Pescare si s odborníkmi reálne vyskúšali výrobu filmu a knihy. Čítanie s porozumením 

a tvorivé písanie zúčastnené školy prepájajú s pouţívaním IT a  s inovatívnymi metódami vo 

výučbe. 

ZŠ s MŠ na Ţeliarskej je jedinou štátnou školou v Košiciach s celodenným vyučovaním 

angličtiny od troch rokov. Ambíciou jej vedenia a pedagogického zboru je prepájať osobný 

svet s globálnym od útleho detstva. Aj preto tamojšie deti od troch rokov hravým spôsobom – 

http://www.ssn.sk/17197/v-kosickej-zs-zeliarska-nasli-recept-na-svetovu-lahostajnost-k-citaniu-ku-kniham/
http://www.ssn.sk/17197/v-kosickej-zs-zeliarska-nasli-recept-na-svetovu-lahostajnost-k-citaniu-ku-kniham/
http://www.ssn.sk/17197/v-kosickej-zs-zeliarska-nasli-recept-na-svetovu-lahostajnost-k-citaniu-ku-kniham/
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za pomoci medzinárodného projektu e-Twinning – zaţívajú príbehy kníh, ktoré menia svet – 

napr. Malého princa od Antoina de Saint-Exupéryho. 

Šírenie praktických postupov zameraných na čítanie s porozumením na základnej škole 

a hravá príprava detí na ich budúce vlastné čítanie v materskej škole je aktívnym príspevkom 

ZŠ s MŠ Ţeliarska 4 v terajšom Roku čitateľskej gramotnosti na Slovensku. 

                                                                                                    Katarína Čániová 

Mesto Košice, sekcia školstvo              unikátna návštevnosť  za mesiac 7 000 ľudí 

05.06.2017 Publikoval: Mgr. Eva Vinceová  

 

                         Čítaním meníme svet 
 

Počas uplynulých dvoch rokov sa Základná škola s materskou školou Želiarska 4, Košice zapojila do 

medzinárodného programu Erasmus+ s projektom Flip&Movie, na ktorom spolupracovalo päť krajín: 

Chorvátsko, Lotyšsko, Slovensko, Španielsko a Taliansko. Cieľom projektu bolo zjednotiť a integrovať 

aktuálnu potrebu používania nových technológií čo najlepším spôsobom a podporovať kreativitu, 

inováciu a európsku dimenziu celoživotného vzdelávania u mladých ľudí a učiteľov. Projekt vychádza 

z potreby jazykovej gramotnosti v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch, aby sa zvýšili 

komunikačné zručnosti. 

 

Keďže na celoeurópskej úrovni je čítanie s porozumením veľkým problémom pre mladú generáciu, 

práve týmto projektom sme chceli našim žiakom pomôcť, aby sa čítanie stalo pre nich potešením, a 

nie iba povinnosťou. Čítanie a písanie prepájame s používaním moderných IT a zavádzaním 

inovatívnych metód do výučby. 

 

Osobitné miesto v rámci medzinárodného projektu má komunikácia učiteľov aj žiakov v anglickom 

jazyku, spoznávanie nových kultúr a nadväzovanie nových vzťahov nie len na mobilitách žiakov a 

stretnutiach učiteľov, ale aj na sociálnych sieťach. 

V priebehu realizácie projektu sa žiaci a učitelia zúčastnili mobilít v partnerských krajinách. Žiaci 

navštívili mestečko Palomares del Rio pri Seville v Španielsku, kde sa počas zaujímavých workshopov 

vzdelávali v oblasti herectva a dramatizácie. V chorvátskom Zadare spoznávali interaktívnu edukačnú 

hru Storyinventor a zabávali sa pri tvorbe komiksov. V talianskej Pescare si s odborníkmi reálne 

vyskúšali výrobu filmu a knihy. Pedagógovia okrem mobilít so žiakmi absolvovali v uvedených 

krajinách školiace aktivity pre učiteľov a tiež nadnárodné projektové stretnutia v Chorvátsku, 

Lotyšsku a Taliansku. Na našej škole sa konalo nadnárodné projektové stretnutie v máji minulého 

roka. Partnerom sa Košice veľmi páčili a ocenili jedinečnú knižnicu v Kaštieli Betliar.  

 

V rámci projektu boli vypracované dva výstupy, na ktorých participovala každá partnerská krajina. 1. 

výstup je metodický materiál v tlačenej aj digitálnej podobe, ktorý je súhrnom najlepších tvorivých a 

inovatívnych metód používaných na výučbu čítania a písania v partnerských krajinách. 2. výstupom je 

„vzdelávacia hra", ktorej cieľom je rozvíjať jazyk, komunikačné, expresívne a rozprávačské zručnosti 

mailto:eva.vinceova@kosice.sk?subject=Ot%C3%A1zka%20k%20%C4%8Dl%C3%A1nku:%20Z%C5%A0%20s%20M%C5%A0%20%C5%BEeliarska%204,%20ko%C5%A1ice&body=linka:%20www.kosice.sk/article.php?id=19413
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žiakov.  

Projekt sa síce chýli ku koncu, ale z výsledkov našej spoločnej medzinárodnej spolupráce budú môcť 

čerpať aj iné školy, ktorým nie je čítanie s porozumením ľahostajné. 

 

Oficiálna stránka projektu: www.flipandmovie.eu  

Mgr. Darina Fedorová 
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                              RTVS – Rádio Slovensko 

Relácia Dobré ráno Slovensko  

Odvysielané 12. júna 2017 8.45                             sledovanosť: asi 450 000 ľudí 

Dobrý deň pani Bernasovská, 

Zaujala ma dnešná školská téma v rannom  vysielaní RTVS. 

Už som na dôchodku, roky som učil na Základnej škole Želiarska v Košiciach. Teraz už s odtupom, ale 

s veľkým záujem sledujem, ako si táto naša malá škola na okraji mesta počína na – má len dvesto 

žiakov. 

Teraz  už bývalé kolegyne naozaj dbajú, aby sa menil spôsob vyučovania – a žiaci internet využívali 

interaktívne. Je  úžasné, že školáci  tvoria príbehy a rozprávky s kamarátmi z piatich krajín – pomocou 

internetovej edukačnej hry Storyinventor, ktorú vymysleli ich chorvátski rovesníci. 

 Veľmi ma potešilo informácia, že naši deviataci v tohtoročnom monitoringu zo slovenčiny sú prví na 

Slovensku. i. Som na túto  školu fakt hrdý. 

Ďakujem Vám , želám RTVS všetko dobré!                Mgr. Vladimír Čáni, Košice 

Predpokladaný sumárny zásah Ukážkovej 

hodiny k 12.7. 2017 – 852 000 čitateľov, 

poslucháčov a divákov. 

Pripravila: Dr. Eva Čániová, riaditeľka Communication House,s.ro.          Košice 12.7. 2017 


