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Nie je najdôležitejšie, ako to robíme my, vy môžete ísť svojou vlastnou cestou, hlavné je,  
že sa všetko bude niesť v znamení hesla 

Poď, budem Ti čítať! 
a celý program bude akcentovať myšlienku 

Čítajme deťom 20 minút denne, každý deň! 
               Pripravujeme cca hodinový program, ktorého hlavnými čítajúcimi hosťami sú 
významné osobnosti daného mesta, regiónu, umelci, spisovatelia,herci, športovci, jednoducho 
všetci, ktorí sú ochotní prečítat cca 4-5 minut z ich milovanej detskej knihy, pričom 
dramaurgický výber majú úplne vo svojich rukách.Program je vždy spestrený hudobnými 
číslami, či už profesionálnych umelcov alebo talentovaných žiakov základných umeleckých 
škôl. Overený a vyhovujúci je počet štyroch čítajúcich hostí a troch hudobných vstupov, aby 
sme udržali pozornosť detí a zmestili sa maximálne do 60 minút programu. Medzi tým 
všetkým sa rozprávame s hosťami, o ich milovaných knihách, o ich tajomstvách, o tom čo 
knihy pre nich a nás znamenajú a prečo je aj v tejto technickej dobe dôležité čítať ich. 
              Čítavame v knižniciach, v koncertných sieňach, v galériách, obradných sieňach miest, 
aby sme deti vytiahli zo štandardného prostredia a náš program si zažili v priestoroch, ktoré 
sú krásne a príjemne, aby sa pre nich tento zážitok stal zapamätateľným.  
              Vždy čítavame aj na detských oddeleniach nemocníc, prípadne v ústavoch sociálnych 
služieb pre choré detičky. 
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sa môže zapojiť každý: knižnice, školy, škôlky, materské centrá, sociálne zariadenia pre deti,  
nemocnice, rodiny, jednoducho všetci, ktorí sa chcú zúčastniť nášho projektu a vedia, že 
myšlienka, ktorú šírime a svojou činnosťou podporujeme, je naozaj dôležitá a správna. Stačí, 
keď nám na e-mailovú adresu ofcourse@ofcourse.sk poštele základné informácie: kto, kde a 
kedy čítal, pre koľko a aké veľké deti a pošlete nám pár fotiek. Ak máte plagát s našim 
logom, budeme radi, ak budete na fotkách aj s ním a rovnako vás chceme poprosiť, ak máte 
rozprávkové bukletky od NIVEA, aby ste si prečítali aj jednu z kolekcie ich rozprávok. My 
vaše čítanie zverejníme na našej webovej stránke www.celeslovenskocitadetom.sk a aj na 
našom Facebooku CeléSlovenskoČítaDeťom.  

Ak máte otázky, pýtajte sa, radi vám odpovieme a pomôžeme, ak to bude v našich silách. 
Vaše CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM  

 


