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Deti zo Slovenska sa učia češtinu
a z Čiech slovenčinu
Školákov z Partizánskeho, Valašského Meziříčí, Benešova a Náchodu spojilo netradičné
vyučovanie v rodnom jazyku. Tento príklad dobrej praxe je v prvom rade o aktivite samospráv,
ktoré nezabúdajú na korene svojich predkov, pochádzajúcich zo spoločného štátu Čechov a
Slovákov.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Čo?/Ponuka
Žiaci zo základných škôl v Partizánskom dejepisu v oboch rodných jazykoch.
a z českých základných škôl z Valašského Tradícia spolupráce vychádza z roku 1938,
Meziříčí, Benešova a Náchodu spoločne kedy si česká firma Baťa zo Zlína vybudovala
absolvujú vyučovanie slovenčiny, češtiny, v Partizánskom svoju prvú filiálku, s ktorou
výuke zemepisu, regionálnej výchovy a veľmi dobre prosperovala.

Prečo? / Dôvod
Cieľom cezhraničnej partnerskej
spolupráce je naučiť slovenské
deti lepšie porozumieť češtine a
české deti slovenčine, naviazať
na spoločné historické a kultúrne
väzby Čechov a Slovákov medzi
mestami a priblížiť oba jazyky
mladej generácii.
Deti majú s porozumením občas
ťažkosti,

rozumejú

kontextu,

ale nie jednotlivým slovám. Vďaka spolupráci a výmene detí medzi mestami vznikajú
bezprostredné väzby.

Ako?/ Postupnosť krokov
Pod egidou Mesta Partizánske a ním organizujú vždy v októbri, kedy si v oboch
založenej

Česko

-

Slovenskej

Baťovej štátoch pripomíname vznik Československej

spoločnosti sa v roku 2015 prvýkrát konal republiky.
Česko-Slovenský deň. Zapojili sa do neho V rámci 2. ročníka Česko - Slovenského dňa
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti školáci na základných školách v Partizánskom
Mesta Partizánske a rovnako základné školy v absolvovali 19. októbra 2016 spoločné
partnerských moravských mestách Valašské hodiny slovenského jazyka, českého jazyka i
Meziříčí, Benešov a Náchod. Odvtedy ho regionálnej výchovy so svojimi r rovesníkmi
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rovesníkmi z partnerských miest Valašské V roku 2016 vydali česko-slovenský slovník
Meziříčí

a

Benešov.

Z

netradičného a začiatkom roka 2018 vyšla rozprávková

vyučovania si odniesli aj praktický slovensko- knižka Baťoviedky – Baťovídky o medveďovi
český a česko-slovenský slovník na cesty so Tomášovi. Napísala ju Michaela Pribilincová 6000 základnými výrazmi.

Slovenka, dlhodobo žijúca v Českej republike.
Autorka prerozprávala
príbeh rodiny Tomáša
Baťu

do

pričom

rozprávky,
jednotlivé

postavičky

sú

zo

zvieracej ríše. Knižku
slávnostne

uviedli

do života 3. mája
2018 v Partizánskom.
Jej

cieľom

je

zbližovať české deti
so

slovenčinou

slovenské
češtinou.

deti

a
s

Súčasťou

Deti z Čiech sa učili v slovenčine, tak ako aj tohto projektu je aj omaľovánka a pexeso v
deti z Partizánskeho navštívili partnerské slovenskom a českom jazyku.
školy vo Valašskom Meziříči a v Benešove, kde V októbri 2018, pri príležitosti 100. výročia
sa učili v Češtine. V roku 2017 sa do projektu vzniku Československej republiky, boli v rámci
zapojilo aj partnerské české mesto Náchod. projektu vydané edukačné listy v slovenskom
Školy majú naplánované ďalšie stretnutia a a českom jazyku pre výučbu základných
pokračujú v prospešnej spolupráci.

českých a slovenských dejín a zemepisu.

Závery
Projekt Česko-Slovenský deň má za cieľ Meziřičí, Benešov a Náchod vyplýva, že nejde
naučiť slovenské deti lepšie porozumieť iba o cieľ naučiť deti porozumieť jazyku svojho
češtine a české deti slovenčine. Organizuje cezhraničného partnera. Školáci spoločne
sa vždy na jeseň, pri príležitosti výročia absolvujú aj hodiny regionálnej výchovy, čo
založenia Československej republiky. Z aktivít má pozitívny vplyv na spoluprácu žiakov v
partnerských miest Partizánske, Valašské budúcnosti. Vznikajú nové priateľstvá
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medzi žiakmi, ktoré sa prehlbujú bývaním v rodinách partnerskej krajiny. Pozitívnou je aj
skutočnosť, že mestá, zapojené do projektu, rozšírili aktivity o vydanie zaujímavých diel pre
detí a mládež. Po vydaní česko – slovenského a slovensko-českého slovníka pribudla do
portfólia Česko–Slovenskej Baťovej spoločnosti rozprávková knižka Baťoviedky – Baťovídky
o medveďovi Tomášovi a dvojjazyčné edukačné listy „Poznávajme sa navzájom / Poznávejme
se navzájem“. Projekt okrem iného upevňuje a rozvíja vzájomnú spoluprácu samospráv,
záujmových združení na oboch brehoch rieky Morava.
Realizáciou jednotlivých aktivít možno kladne hodnotiť i propagáciu cestovného ruchu.
Vytvára sa tiež významný priestor na edukatívne aktivity, umocňovanie kultúrnych tradícií a
zdieľanie spoločnej histórie.
Spracovaný príklad dobrej praxe je zameraný na vzdelávanie, spoznávanie reči, kultúry v
prihraničnej oblasti a znásobenia prínosu geografickej blízkosti. Aktivita Partizánskeho
by mohla byť inšpiratívna pre všetky prihraničné regióny na Slovensku, nakoľko kultúrna
aj geografická blízkosť sú benefity všestranného koordinovaného rozvoja cezhraničných
regiónov.
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Kroky k úspechu sú súčasťou projektovej aktivity č. 1 "Príklady dobrej praxe" v rámci Národného projektu
Modernizácia miestnej územnej samosprávy realizovaného Združením miest a obcí Slovenska.
Odborný gestor projektu: PhDr. Michal Kaliňák, PhD.
Garant projektovej aktivity: PaedDr. Jana Skraková

https://npmodmus.zmos.sk

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

