
KRAJINA
ČITATEĽOV 
AKO SA NÁM DARILO V ROKU 2021



Čo vieme
o čítaní detí
na Slovensku
IEA PIRLS 2016
PISA 2018

60%
slovenských 15-ročných
žiakov sa nepovažuje
za skúsených čitateľov.

23%
slovenských štvrtákov si v čítaní vôbec 
neverí. 

38%
slovenských štvrtákov si v čítaní dôveruje
iba málo.  

http://www.nucem.sk/dl/3442/Prv%C3%A9_v%C3%BDsledky_Slovenska_v_%C5%A1t%C3%BAdii_IEA_PIRLS_2016.pdf


34% 
slovenských štvrtákov
má doma menej než 25
kníh. 

Čo vieme o tom,
koľko kníh 
majú slovenské
deti okolo seba
IEA PIRLS 2016
PISA 2018

50% 
základných škôl nedisponuje školskou knižnicou.
Mnohé existujúce knižnice knižný fond
neobnovujú alebo nerobia absenčné výpožičky.

35% 
štvrtákov tvrdí, že si nikdy alebo takmer nikdy
nepožičiavajú knihy zo školskej alebo miestnej
knižnice.

http://www.nucem.sk/dl/3442/Prv%C3%A9_v%C3%BDsledky_Slovenska_v_%C5%A1t%C3%BAdii_IEA_PIRLS_2016.pdf


Veľká časť slovenských detí doma a ani v školách
nemá ľahký prístup ku knihám. Nemá teda prístup 
ku výberu kníh, ktorý by zodpovedal ich záujmom

a čitateľským zručnostiam.

detí vo veku od 6 do 17
rokov by čítalo viac, ak
by pre seba vedeli nájsť
dobré knihy. 

73%

KIDS AND FAMILY READING REPORT 2014 



Koncom roku 2020 sme spustili projekt
na podporu triednych knižníc s názvom
Naša trieda číta. 

Čo sú triedne knižnice?
Sú to malé knižnice (20-30 titulov), do
ktorých učiteľ/ka vyberá knihy presne
na mieru deťom vo svojej triede: na
mieru čitateľskému veku detí a na mieru
ich záujmom. Tieto knihy sú určené na
čítanie vo voľnom čase počas prestávok
alebo doma, nie na vyučovanie. 



Triedne knižnice sú deťom najbližšie. Na
ceste k nim nie sú žiadne prekážky. V
týchto knihách sa dá listovať kedykoľvek,
a hlavne – sú v nich knihy pre radosť.
Také, ktoré deti čítajú, pretože chcú.

Skutočne pomáhajú?
Triedne knižnice sú bežne používané v
zahraničí a ich vplyv na čítanie detí bol
opakovane potvrdený. 

Náklady na vybavenie triednej knižnice sú veľmi nízke a často
hradené z triedneho fondu. Administratívne ide takisto o veľmi
nenáročný projekt. 



zapojených do programu Naša trieda číta

278 tried z I. stupňa a 62 tried z II. stupňa

zo štátnych, súkromných, veľkých aj malotriedkových škôl

Vďaka triednym
knižniciam sa nám v roku
2021 podarilo s dobrými
knihami spojiť:



„Atmosféra počas prestávok sa upokojila.
Prehĺbila sa spolupráca medzi deťmi, keď 
si niektoré knihy začali čítať spolu.“

„Vždy som mala v triede nejakú poličku 
s knihami, ale bola skôr na okrasu. Teraz je
knižnica v triede centrom diania.“

„Žiaci lepšie interpretujú aj píšu diktáty.“

„Deti pri obľúbených knihách doslova čakajú
na ďalšie časti a pokračovanie príbehov. 
Na niektoré knihy sú poradovníky.“



Tu všade nájdete triedne knižnice
vďaka projektu Naša trieda číta.



Naša
trieda
číta

Komplexné informácie
o programe 

triednych knižníc,
skúsenosti učiteliek

a učiteľov nájdete
od septembra 2021
aj na novom webe:

www.nasatriedacita.sk



 „Vďaka tomuto projektu majú deti
voľnú ruku pri výbere knihy. Stačí sa
načiahnuť a na dosah majú tie
najzaujímavejšie príbehy, ktoré v nich
pestujú lásku ku knihám nielen v škole,
ale aj vo voľnom čase.“ 

„Keď chceme priviesť deti ku knihám,
musia mať z čítania zážitok. Je úplne
neuveriteľné, že sme na to nevedeli
prísť.“



pre učiteľov aj širokú verejnosť 
s odborníkmi v oblasti vzdelávania a 
aj s učiteľmi z praxe

Nezabúdame
ani na
vzdelávanie.

V roku 2021 sme napriek náročnej situácii
zorganizovali viacero školení a seminárov.
Niektoré sa podarili osobne, mnohé online.

na najväčšej vzdelávacej konferencii
na Slovensku Učíme pre život 2021

od popredných odborníkov, ktoré vznikli
aj vďaka podpore FPU



Dlhodobo podporujeme OZ Návrat a OZ
Cesta von.
Sú miesta, kde sú knihy takmer luxusom.
Práve tam sú však často najpotrebnejšie.
Preto posielame dobré knihy ľuďom, ktorí
pracujú s deťmi v náročnom prostredí
alebo vylúčených komunitách.

Vďaka projektu Prečítané leto sme počas
prázdnin spolupracovali so 75 knižnicami
na celom Slovensku.

Rôznym organizáciám, nemocniciam, do
tried a intervenčných centier sme poslali
695 kníh.

Posielame
knihy tam, kde
by sa inak
nedostali.



informačný leták pre rodičov o tom, ako deťom
čítať od narodenia, doplnený kurátorským
výberom kníh pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov 

dotlač obľúbeného leporela, vytvoreného
logopedičkou Svetlanou Kapalkovou špecificky pre
potreby slovenských detí, ktoré Krajina čitateľov
vydala v roku 2020

televízny seriál pre deti z dielne RTVS, v ktorom
Krajina čitateľov stála v úlohe odborného garanta

Vďaka podpore kníhkupectva 
Martinus sme v roku 2021 ešte 
vytvorili:



Ďakujeme.

nasa@krajinacitatelov.sk

www.krajinacitatelov.sk
www.nasatriedacita.sk


