
PIKNIKOVÉ ČÍTANIE. PREŠOV ČÍTA RÁD. DEŇ STRÁVENÝ S KNIHAMI A MEDZI KNIHAMI 
SPŠ strojnícka Prešov, MŠ Bajkalská Prešov, Pustá dolina – Šidlovec  
 
Dohodla som sa s našimi „veľkáčmi“, druhákmi, strojármi (II.B), že v rámci festivalu Prešov 
číta rád budeme motivovať k čítaniu aj tých najmenších „malkáčov“. Veľkí pôjdu čítať malým. 
Veď čo by bol svet svetom, keby nebolo kníh? 
 
A tak sme na hodine slovenčiny vyrobili so žiakmi detské záložky do knižiek (bolo tak milé 
sledovať ich, ako vystrihujú, nalepujú, maľujú, fixujú...) a o 2 dni na to poď ho medzi deti do 
Materskej školy Bajkalskej v Prešove.  
 
Bola to veľmi vydarená a tak milá akcia... Naši chlapci čítali deťom rozprávku z knihy Danka a 
Janka. Potom sme o prečítanom texte diskutovali, a to vážne i žartovne. Veru sme sa aj 
zasmiali a zatlieskali si. Deti sedeli s otvorenými ústami (a to vôbec nezveličujem), veď vidieť 
toľko veľkých chalaniskov pokope v detskej triede, každého s knihou pod pazuchou, a ešte aj 
počúvať ich čítanie, to sa nevidí len tak 😉😉  Za odmenu nám dokonca zaspievali, šibali malí. 
Napokon sme ich záložkami do kníh neprekvapili len my, ale rovnako aj ony nás  
 
Z akcie sme boli nadšení my a rovnako aj deťúrence, ktoré nám ešte aj z okna kývali. 
 
Kto očakáva, že takto náš deň s knihami skončil, nech len číta ďalej... 
 
Naše kroky smerovali do Pustej doliny. Do lesa. Do prírody. Do ticha. Tam sa teda čítalo... 
Ozajstné piknikové čítanie... 
V pokojnej atmosfére, rozložení na dekách alebo na pníkoch či zvalených konároch na lesnej 
lúke sme sa usalašili s knihami v ruke, zajedali tyčinky a čipsy (veď zdravo, nie?), každý 
predstavil svoju knihu, vyzdvihol, prečo stojí za prečítanie a diskutovali sme a diskutovali... 
 
Kto ma pozná, nebude vôbec prekvapený, že takúto akciu nemožno ukončiť inak, ak nie 
motivačnou literatúrou, z ktorej som na záver chlapcom čítala ja.  
A viete čo? Dokonca „čítal“ aj štvornohý chlpáč, ktorého sme mali s nami v lese (dôkaz je na 
jednej z fotiek). A to knihu nie hocijakú, prispôsobili sme ju jeho čitateľskej predispozícii, a 
teda Slovensko - psí slovník  
 
Zážitkové vyučovanie stojí naozaj za to! 😍😍 
 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto podujatí spolupodieľali. A veľmi srdečne aj kolektívu v 
KNIŽNICI P. O. HVIEZDOSLAVA v PREŠOVE, že vďaka festivalu čítania, ktorý každoročne 
organizujú, podnietili našu kreativitu v oblasti čítania a „knižkovania“.  
 
Poďme teda čítať všetci, vždy a všade, kde sa len dá... ❤ 
 
Jana Kipikašová 
 


