
OTVOR KNIHY, OTVOR OKNÁ DO EURÓPY  

3. Základná škola Senica, Sadová 620 končí v tomto školskom roku dva 
úspešné projekty, ktoré boli realizované od roku 2012: Projekt ESF v rámci 
Operačného programu Vzdelávanie - Bilingválne programy vzdelávania v daltonskej 
škole a Projekt Comenius. Obidva projekty spája úsilie riaditeľky školy Ing. 
Chábelovej a pedagogického zboru o premenu tradičnej školy na modernú, 
o profesionálnu a tvorivú prácu s deťmi, snaha o európsky štandard vzdelávania. 
Projekt Comenius, ktorý sme plánovali a realizovali s partnerskými školami 
v Nemecku, Švédsku, Turecku, Fínsku a Portugalsku splnil naše predstavy a ciele: 
 
1. Rôznymi aktivitami posilniť čitateľskú gramotnosť, vložiť deťom do rúk späť knihy 

a ukázať im možnosti beletrie i odbornej literatúry. 
2. Zamerať sa na využívanie školských knižníc, rozšíriť knižničný fond. 
3. Multikultúrny pohľad – spoznať iné krajiny, ich školský systém a kultúru. 
4. Umožniť žiakom i učiteľom výmenné pobyty v partnerských krajinách. 
5. Zmysluplné využitie anglického jazyka, lebo aj pre nemeckých partnerov bola 

angličtina povinným komunikačným jazykom. 
 

Chceme všetkým sprostredkovať mozaiku úspešných aktivít. Naša škola privítala 
partnerské školy trikrát: v septembri 2012 sme 13 žiakov a dvoch učiteľov nemeckej 
školy sprevádzali tiež v Záhorskej knižnici a pripravili sme pre nich aktivity zamerané 
na porovnanie rozprávok, v septembri 2013 sme privítali zástupcov všetkých 
zahraničných škôl, aby sme im sprostredkovali slovenský školský systém a tradície 
Záhoria, v máji 2013 sme brány otvorili pre švédskych priateľov z mestečka Trosa. 
Deti z našej školy boli v máji 2013 na výmennom pobyte práve v tomto švédskom 
mestečku, vyučujúce anglického a nemeckého jazyka zbierali skúsenosti vo Fínsku ( 
marec 2014) a v apríli 2013 v Turecku.  

Dôležitým pilierom projektu bola práca s textom, čítanie, spracovanie informácií 
a tvorivé písanie. Niekoľko mesiacov tri triedy čítali a analyzovali knihy Jely 
Mlčochovej Zabudnutá africká kliatba a Stratený egyptský poklad. Autorku sme 
privítali na našej škole, spoločne sme interpretovali jej texty a zamysleli sme sa nad 
smerovaním slovenskej literatúry. Náročnejšia bola práca s filozofickou rozprávkou 
Malý princ Exupéryho, lebo vysvetlenie myšlienok textu museli naši žiaci zvládnuť v 
angličtine. Všetkým školám sme odoslali pozdravy o Senici, o Záhorí, o Slovenskuvo 
forme prezentácie opäť v angličtine. Zostavenie a vydanie triednych novín Best( 8.A) 
a návšteva redakcie Naša Senica, počas ktorej vznikalo tiež interview so 
šéfredaktorkou Mgr. Vierou Baroškovou, to sú naše posledné aktivity v projekte 
Comenius. Ak sa obzrieme späť, môžeme byť hrdí na množstvo hodín zmysluplnej 
práce, na našej projektovej európskej ceste sme spoznali nových priateľov, získali 
sme nové informácie, nový pohľad na vyučovanie jazykov a veríme, že desiatky detí 
vďaka projektu zažilo niečo výnimočné. 

( PaedDr. Žaneta Pikartová) 


