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Knížka je můj kamarád

Markéta Tučková

            ZŠ v Batňovicích si přichystala pro školní rok 2010-2011 celoškolní motivační hru s názvem "Knížka je můj kamarád". 

Žáci od 1. do 5. třídy pravidelně navštěvovali obecní knihovnu. Na každý měsíc bylo zvoleno jedno téma, s kterým se setkávali 

po celý měsíc ve škole, a na závěr přišli všichni do knihovny.

            Začínali jsme besedou "Jak se vaří knížka". Zábavnou formou se děti dozvěděly, jak vzniká knížka. Na to navazovala 

exkurze do nejbližší tiskárny v okolí.

            Podzimní měsíc přímo vybízel k literární soutěži s dračí tematikou. Žáci měli za úkol skládat básničky nebo psát krátké 

příběhy, ve kterých se objeví drak. Mohl to být ten "pohádkový" i "létající". Děti si pro inspiraci chodily do knihovny půjčovat 

knížky, kde se vyskytoval drak. To byste nevěřili, co jsme objevili knížek! Děti pak při hodině čtení své přečtené příběhy a 

pohádky vypravovaly ostatním. Uskutečnila se také drakiáda, každý si přinesl dráčka a přál si, aby doletěl co nejvýš. Vše 

vyvrcholilo v knihovně, kde na žáky čekal strašlivý tříhlavý drak. Nejdříve se vyhodnotila literární soutěž a pak jsme se pustili 

do boje. Děti mečem postupně usekávaly dračí hlavy. Každá hlava jim odhalila nejedno překvapení. Děti luštily dračí křížovku, 

poznávaly dračí koření a poslouchaly Velkou policejní pohádku z Devatero pohádek. Žáci si odnášeli dračí hádanky, k jejichž 

rozluštění jim pomohlo dračí písmo.

Drak

 Když nad Vartou vítr fouká,

 drak vzhůru k oblakům stoupá.

 Jenom na mně záleží,

 jak daleko poběží.

 Aby letěl vzhůru,

 povolím mu šňůru.

 Po ní pošlu psaníčko:

 "Pozdravuj tam sluníčko!"

 Prolítnu se sem a tam,

 snad i mráčky potrkám.

 Však bacha na ta oblaka,

 ať nespadnu a není vše na draka.

Nikola Čermáková, 4. třída Batňovice

            Vánoční čas je čas pohádek. Děti si měly připravit svoji nejoblíbenější pohádku a doplnit ji namalovaným obrázkem. Ve 

škole na nástěnce měly vystavené obrázky pohádkových postaviček, napsaný název knížky, z které je postavička, a autora 

pohádky. V knihovně jsme si povídali, jak pohádky vznikaly, a vyjmenovávali jsme si spisovatele pohádek, nezapomněli jsme 

ani na světové autory. Sestavili jsme žebříček pohádek nejúspěšnějších u dětí. Pak se děti rozdělily do skupinek. Každá 

skupinka obdržela list, na který vždy měla doplnit chybějící část. Buď pohádkovou postavičku, název knížky nebo spisovatele. 

Kdo si pozorně prohlédl školní nástěnku, neměl s doplněním problém. Sehráli jsme krátkou ukázku pohádky "Jak Pejsek s 

Kočičkou vařili dort". Každý žáček si vyrobil svého Pejska nebo Kočičku.

            Od pohádek je jen krůček k pověstem. Po celý únor si děti v hodinách čtení vyprávěly a četly pověsti z našeho okolí. 

Opět chodily do knihovny a půjčovaly si různé knihy o pověstech. Do knihovny přišly pobesedovat s Ing. J. Machem, autorem 

knihy "Vízmburk", který se zajímá o historii našeho kraje. Dozvěděli jsme se i různé zajímavosti ze života B. Němcové a A. 

Jiráska. Na závěr povídání děti sehrály krátkou ukázku z naší historie, rekonstrukci vraždy sv. Václava, která se odehrála ve 

Staré Boleslavi.



            K Měsíci čtenářů jsem pozvala do knihovny ilustrátora Jiřího Fixla. Přečetl krátké ukázky z knih, které ilustroval. 

Odpovídal i na zvídavé otázky žáků. Dětem ohodnotil výkresy namalované na základě přečtených pověstí. Vybral tři nejlepší 

malíře, kterým poradil, co by se na obrázku dalo vylepšit. Na rozloučenou nám na tabuli namaloval "matematického skřítka".

            Dubnové dopoledne patřilo Simoně Wágnerové, která k nám přijela pobesedovat o cestopisu Špicberský deník 

neposedné maminky. Poutavé vyprávění doplňovala fotografiemi ze své expedice. Odpovídala na všetečné otázky dětí. 

Všichni jsme si zavyli jako správní husky psi.

Nezapomněla jsem ani na prvňáčky. Byli pasováni na čtenáře králem Abecedníkem I. Nejdříve se Písmenková víla 

přesvědčila, jestli prvňáčci znají písmenka a umí číst. Bílá paní jim přečetla první kapitolu z knížky Zmizelá škola, vydanou v 

rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní 

pedagogická knihovna Komenského. Do tohoto projektu se Obecní knihovna Batňovice přihlásila již potřetí.

Celoroční motivační hru děti ukončily školním výletem do Ratibořic. Jsme malá obecní knihovna, ale na velikosti 

nezáleží. Záleží na dobré spolupráci s místní ZŠ a na vstřícnosti učitelek.
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