
„Čaj o piatej“ alebo literárne posedenia 

Cieľ projektu: 
 Zvýšiť čitateľskú gramotnosť v anglickom jazyku , to znamená, že 40 študentov, ktorí 

budú pracovať v skupinách po 3, prečíta 8 titulov v anglickom jazyku 
 Zvýšiť gramotnosť v IKT formou tvorenia vlastných prezentácií, t.z., že 40 študentov 

vystúpi  s prezentáciou diela a autora podľa vlastného výberu počas 3 „literárnych popoludní“ 
 Zlepiť komunikačné kompetencie študentov v anglickom jazyku prostredníctvom 

vlastných prezentácií 
Charakteristika projektu: 
Projekt “Čaj o piatej” alebo literárne posedenia je zameraný na dve hlavné oblasti : 
                 1.  Anglická literatúra a jazykové kompetencie 
                 2.  IKT zručnosti 
Obe tieto oblasti budú počas realizácie navzájom prepojené. V rámci realizácie projektu študenti 

vyšších ročníkov gymnázia a jazykovej školy, ktorá je organizačnou zložkou školy, predstavia nimi 

vybratých spisovateľov z anglicky hovoriaceho prostredia. Počas realizácie projektu sa uskutočnia 3 

výstupné prezentácie pre ostatných študentov školy. 
  
Aktivity projektu / študenti /: 
1/  Práca v skupinách - študenti si v skupinách po 3-4  vyberú spisovateľa a jeho dielo, ktoré je pre 

nich najzaujímavejšie. V priebehu mesiaca budú pracovať na spracovávaní materiálu, ktorý bude 

možné použiť v prezentácii. Táto fáza projektu je zameraná hlavne na čitateľskú gramotnosť / na 

anglický jazyk . 
  
2/ Príprava vlastnej prezentácie – v tejto fáze projektu sa kladie dôraz na zručnosti IKT, kedy 

študenti na základe zozbieraných informácií  pripravia prezentácie  o nimi vybraných autoroch a ich 

tvorbe. Veľký význam prikladáme práve tejto časti, pretože prezentácie vyžadujú od študentov nielen 

zodpovedajúci obsah ale aj zručnosti pri práci s informačno-komunikačnými technológiami, prácu s 

programom Power Point. Tieto zručnosti potom dokážu využiť pri zadaniach a prácach podobného 

typu aj na iných predmetoch. 
  
3/ Prezentácia výstupov – počas trvania projektu sa uskutočnia 3 stretnutia , kedy budú študenti 

prezentovať svoje výstupy pred pozvanými  študentami a učiteľmi našej školy. Mnohí študenti sú 

schopní pripraviť veľmi kvalitné práce, ale chýbajú im skúsenosti s ich prezentáciou. Týmto spôsobom 

im umožníme, aby sa rozvíjali aj v tejto oblasti. 

  

 


