
Třída 5.A v mezinárodním projektu Deti tvoria a čítajú 

deťom.  

Nápad na projekt „Deti tvoria a čítajú deťom“ vznikl během Letní školy eTwinningu 

v Poděbradech. Projektu se účastnila mimo nás ještě česká ZŠ a MŠ Řečany nad Labem a dvě 

slovenské školy ZŠ Mariánská Prievidza a ZŠ a MŠ Krušetnica. Projekt probíhal od října do 

května. Cílem projektu bylo navázání kontaktu a spolupráce, rozvoj kreativity, seznámení se 

s jazykem sousedního státu, rozvoj dovednosti psaní příběhů a digitálních kompetencí. 

Výstupem projektu je společný ebook, ve kterém budou jak české, tak slovenské příběhy 

doplněné ilustracemi dětí. 

Na začátku projektu proběhlo seznámení a prezentace škol, pak jsme se vrhli do psaní textů. 

Před Vánoci jsme si vyměnili vánoční přání a uskutečnilo se první online setkání, při kterém 

jsme si povídali o vánočních zvycích a zazpívali si koledy. V lednu proběhlo hlasování ve 

třídách a výběr šesti českých a šesti slovenských příběhů. Češi vybírali slovenské pohádky na 

Slovensku hlasovali pro české příběhy. V únoru jsme začali malovat ilustrace. Každá třída 

vytvářela obrázky ke třem příběhům sousední země. U nás se malovalo ve skupinách a každý 

vytvořil alespoň část obrázku. Při čtení a překladu pohádek jsem se velmi pobavili 

a zapamatovali jsme si i některá nová slovíčka. Když bylo vše hotové, bylo potřeba dát vše do 

podoby knihy. Toho se chopili žáci pátých ročníků z Čech. Práce ve Wordu nebyla vůbec 

jednoduchá, ale nakonec jsme to zvládli. Zbývalo jen vytvořit úvodní stranu knihy, Na té se 

podíleli všichni žáci svou kresbou postavy. Z kreseb žáci naší třídy a žáci ZŠ Řečany vytvořili 

společný obrázek, který se stal základním motivem úvodní strany, a navíc logem projektu.  

Rok utekl jako voda a my jsme na konci našeho prvního velkého mezinárodního projektu 

a můžeme Vám přestavit ebook ,,Česko-slovenský pohádkovník" 

https://issuu.com/horazu/docs/etwinning_kniha_fine 

Jak celý projekt probíhal se můžete podívat na tomto odkazu: 

https://twinspace.etwinning.net/197085/home 

Myslím si, že jak pro žáky, tak pro mě paní učitelku, byl projekt velmi přínosný. Moc 

děkuji žákům 5.A a všem žákům a učitelům partnerských škol za jejich snahu a nasazení. Bylo 

potěšením s Vámi spolupracovat.  

  Věřím, že se kniha bude líbit a poslouží k seznámení malých dětí se slovenštinou. 

Mgr. Zuzka Horáková 
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