Projekt „Spolupráca cez monitor“

Už štyrikrát sa v tomto školskom roku 2014/2015 uskutočnili stretnutia žiakov v menovanom
projekte. Dvakrát v ZŠ s MŠ T.G.Masáryka v Horní Bečvě a dvakrát v ZŠ Lietavská Lúčka.
Na aktivitách v Čechách sa lektori a žiaci zameriavali na vytvorenie spoločnej web stránky
školských knižníc, cez ktoré bude prebiehať aj spolupráca v budúcnosti. Učili sa postupnými
krokmi ako na to. Naučili sa vkladať texty na web stránky a pracovať s ňou. Spoločný názov si
žiaci zvolili KNOHOSKOLA.
Dňa 24. februára bolo u nás v ZŠ Lietavská prvé stretnutie a pokračovanie bolo 19. marca.
Žiaci pracovali už v novej školskej knižnici, ktorá je zároveň učebňou literárnej výchovy.
Zariadenie knižnice sa účastníkom veľmi páčilo. Okrem nových skríň na knihy, je školská
knižnica vybavená interaktívnou tabuľou, štyrmi stolmi pod počítač s taburetkami, s
rovnakým počtom kvalitných počítačov a monitorov s potrebnými programami. Samozrejme
nemôže chýbať ani ďalšie vybavenie a to stoličky s lavicami lichobežníkového tvaru, ktoré sa
dajú pospájať do zaujímavých tvarov, tlačiareň a nové knihy rôznych titulov.
Moderná školská knižnica bude slúžiť nielen na čitateľské aktivity a ako učebňa literárnej
výchovy, ale samozrejme aj na besedy so spisovateľmi, budú tu prebiehať školské kola
literárnych súťaží, ako je napríklad Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín a ďalšie. Žiaci tu
budú mať možnosť na interaktívnej tabuli prezentovať svoje projekty, prezentácie
o literátoch a velikánoch našej, ale aj českej a zahraničnej literatúry.
Hlavným cieľom spomínaných dvoch stretnutí u nás bolo vytvorenie spoločnej knihy, ktorú
sme venovali téme 70-tého výročia SNP a 70-tého výročia víťazstva nad fašizmom
v II. svetovej vojne. Pri čítaní niektorých príbehov, ktoré písali žiaci našich škôl, naskakovali
zimomriavky z toho, čo všetko museli ľudia vtedy prežiť. Pripravovanou knihou si chceme
uctiť ľudí, ktorí bojovali a mnohí aj padli za slobodu nás, našich detí a ďalších generácií.
Poučme sa z minulosti, aby sa rovnaké chyby už nediali v budúcnosti.
Záverečné stretnutie spojené s krstom knihy je naplánované na 28. apríla 2015 a uskutoční
sa v priestoroch Domu kultúry Lietavská Lúčka.
Za spomínané aktivity v rámci projektu „Spolupráca cez monitor“ ďakujeme starostovi obce
Lietavská Lúčka Ing. Marianovi Sliviakovi, ktorý bol iniciátorom projektu, pánovi Mgr.
Michalovi Gondžárovi, ktorý ho spracoval do finálnej podoby, poslancom OZ a samozrejme aj
pracovníčkam obecného úradu. Poďakovanie patrí aj lektorom Ing. Roskošovi Ondrejovi
a Pisárikovi Matúšovi.
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