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Úlohou  projektu je primäť dieťa, ktoré je rozmaznané televíziou a počítačovými hrami, k 

čítaniu knihy. Pri tejto činnosti musí oveľa viac zapájať svoju predstavivosť a fantáziu. 
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     Príbeh rozpráva o veveričke Veronke, ktorá žila v lese, na jedli, na trinástom poschodí. 

Jedného dňa prišli do lesa drevorubači a jedľu spílili vo chvíli, keď Veronka spala. 

Z pádu a straty domova sa nervovo zrútila a na odporúčanie lekára, „ďatľa“ sa odišla liečiť 

do „Orieškových kúpeľov“. Tu sa zoznámila s chlapcom, ktorí sa po páde zo stromu zranil 

a teraz sa musel pohybovať na invalidnom vozíku. Vzniklo medzi nimi priateľstvo. V jedno  

horúce sobotné odpoludnie sa rozhodli pre prechádzku pri jazere. Chceli sa pozerať na kačky, 

labute a rybky. Chlapec na vozíku išiel prirýchlo po cestičke a keďže sa cesta k jazeru 

zvažovala už, už, to vyzeralo že skončí v jazere. Chlapec našťastie v poslednej chvíli skrútil 

vozík.  Veverička Veronka v snahe zachrániť chlapca však skočila rovno do vody jazera. 

Museli ju zachrániť rekreanti na člne. V nedeľu bolo v kúpeľnom parku vystúpenie kúzelníka 

„Arašida“. Veronka sa nedopatrením dostala do kúzelníckeho cylindra. Keď  

ju na javisku kúzelník vytiahol z klobúka za chvost, prekvapený chlapec, ktorí sedel v 

obecenstve, vyskočil z vozíka na rovné nohy a chvíľku stál, stal sa zázrak.  

Skončilo sa leto. Kúpeľný hostia už nechodili po parku, neponúkali veveričkám oriešky 

mandle a sušienky. Nezostalo im nič iné, len si vyhľadať potravu iným spôsobom. 

Našli škáročku v stánku s občerstvením a sladkosti povynášali do komory veľkého platanu. 

Zabudli na mentolové cukríky, tak sa Veronka vrátila späť. Pri odchode ju prichytil majiteľ 

stánku a strčil ju do klietky. V zajatí sa veveričke vôbec nepáčilo. Nudila sa a bola smutná. 

Často myslela na chlapca, ktorý bol tiež uväznení, na invalidnom vozíku. 

Prišla jar. Veronku v klietke položili za sklo výkladu stánku. Majiteľ sa tešil na veľký 



zárobok,  lebo ľudia obdivovali veveričku a popri tom kupovali limonádu, kúpeľné oblátky, 

a plyšové veverice. Veronka bola stále smutnejšia a často plakala. Odrazu veverička zapo-čula 

známi hlas. Na otázku čo si prosí, požiadal chlapec o Veronku. Obchodník váhal, ale nakoniec 

pristúpil ku klietke a podal ju chlapcovi. Keď chlapec otvoril dvere klietky, veverička zmizla v 

korune najbližšieho stromu. Keď sa naradovala zo slobody, vrátila sa ku chlapcovi, ktorý už 

nebol na vozíku , ale na bicykli. Bol vyliečený.  

No a Veronka sa vrátila do svojho lesa. 

 

Po úvodnom privítaní a zoznámení sa z deťmi, pristúpim ku práci s knihou. 

Nechám ju kolovať. Na základe ilustrácií v knihe, skúsime vypátrať dej. Pričom deti 

môžeme usmerňovať. 

 

      Druhým variantom na úvod môže byť výklad o „veverici  obyčajnej“  o jej zvykoch 

a výskyte podľa  odborných encyklopédií, ktoré si vopred pripravím. Pokiaľ deti už samé 

dobre čítajú, požiadam dobrovoľníkov  o prečítanie pripravených textov. 

 

   Pristúpime k samotnému čítaniu príbehu. Prečítam stať o živote veveričky v lese až po 

pasáž spílenia jedle. 

 

Celú situáciu si rozoberieme.  

Spoločne rozmýšľame, ako by sme reagovali na stratu domova 

Situáciu si zdramatizujeme. Zahráme stromy v lese, zvieratá, vtáky. 

 Určíme hlavné postavy: veveričku a drevorubača. 

 

    Iným variantom môže byť hra na televízny štáb, ktorý prišiel do lesa. Deti sú prevtelené 

do lesných zvierat a tie opíšu príbeh televíznym moderátorom. /Pri malých deťoch je potrebné 

pripraviť moderátorom otázky. / 

 

      Pokračujeme v čítaní príbehu až po odchod veveričky do kúpeľov a stretnutie s chlapcom. 

 

Rozprávame sa o kúpeľoch: na čo slúžia,  

                                              kto sa v nich lieči a ako 

                                              osobná skúsenosť  

                                              aké kúpeľné mestá poznáme  

 

Spoločne rozmýšľame, čo sa mohlo chlapcovi prihodiť, aký úraz sa mu stal. 

Vyberieme jedno dieťa ktoré posadíme na stoličku. Navodíme atmosféru, akože je na 

vozíčku /prípadne ho môžeme  priviazať okolo pása a nôh/ a vysvetlíme mu ,že sa musí 

niekam dostať napr. hore schodmi, alebo napiť vody  navodíme situáciu, aby deti samé 

premýšľali, nepomáhame hneď. Pokiaľ je to potrebné situáciu vyriešime. Určíme dve deti 

ktoré „vozíčkára“ odnesú na určené miesto. Rozoberieme nepríjemnosť vzniknutej situácie. 

Upozorníme deti že ľudia s postihnutím sa s takýmito problémami stretávajú každodenne, 

preto musíme byť pozorní a ústretoví. 

 

Pokračujeme v čítaní pokiaľ sú deti pozorné. 

 

Stretnutie ukončíme odporúčaním, že záver knihy si má dieťa prečítať samo.  

 

Je vhodná i motivácia pedagóga. Napríklad ak dieťa prečíta knihu do určitého termínu, 

dostane jednotku.  

 Pri menších deťoch je vhodné rozdať omaľovánky, prípadne výkresy a dohodnúť sa na 

výstavke kresieb v knižnici.  


