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Čtenářské kluby v Chlumci nad Cidlinou 

Helena Holanová

Již dva roky se knihovnice Městské knihovny v Chlumci nad Cidlinou zapojují do práce čtenářských klubů. Jedná 

se o projekt Nové školy, o.p.s., Křižíkova ul., Praha Karlín. Úkolem projektu je vytvořit rovné příležitosti ke vzdělání 

dětem se speciálními vzdělávacími potřebami tím, že je přivedeme ke knížkám a četbě a ukázat, že i volný čas 

strávený s knihou může být příjemný.

Do 21 čtenářských klubů ve 13 školách po celé ČR chodí dobrovolně asi 270 dětí. Klub vede pedagog a knihovník 

veřejné knihovny. Práce to vůbec není jednoduchá. Dětem představujeme knížky a pomalu je učíme dívat se na 

knížku jako na svého dobrého kamaráda. S knihou mohou trávit příjemné chvilky, pobavit se i poučit.

Pracuji ve čtenářském klubu při ZŠ v Hlavečníku. A jak takový čtenářský klub probíhá? Scházíme se jednou týdně

odpoledne v jednu hodinu ve třídě ZŠ. Naším prvním úkolem je připravit si příjemný prostor. Vzadu za lavicemi si 

rozložíme koberečky, polštářky a sedneme si pěkně dokolečka. Na úvod si zazpíváme písničku, následně děti 

„pod dohledem plyšového tygra“ vypravují o knížce, kterou si odnesly domů. Nikde není řečeno, že ji musí přečíst. 

Stačí si prohlédnout obrázky, číst společně se sourozenci nebo s rodiči. Děti se o překot hlásí, jen aby mohly 

povídat. Je to velmi důležité. Učí se vyjadřovat, spojovat si to co vidí se slovy. A pro ně to není nic jednoduchého. 

A aby se uvolnily a protáhly nohy, následuje krátká pohybová aktivita, přestávka a rozdělení do dvou skupin na 

předškoláky a prvňáčky. Není to vždy, ale vzhledem k rozdílným dovednostem dětí je to vhodné. Další část klubu 

většinou pracuji s předškoláky. Pokouším se s nimi o tzv. čtenářskou dílnu, v níž si každý samostatně čte svou 

knihu podle svého výběru. Proč pokouším? Pro takto malé děti je to náročné. Vybrat si knihu a říci proč právě tuto 

a co je v knize zaujalo, je složité a je to třeba stále znovu a znovu opakovat společně s učitelem. Před vánočními 

svátky jsem měla jednu hodinu s prvňáčky a nestačila se divit. Oni už na čtenářskou dílnu čekali, dokonce se 

dohadovali, kdo začne dřív číst. Byla jsem tím překvapená a nadšená. Byla to pro mě odměna za práci, kterou 

jsem v klubu dělala. Věřím, že pro děti se čas strávený s knihou stane příjemný. Vždyť čtení a porozumění textu je 

nejlepší cesta k dosažení vzdělání. A o to tu přece jde. A nejen o něj – plnohodnotný čas trávený s knihou je cílem 

neméně hodnotným.

Projekt čtenářských klubů je hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci OPVK a státního rozpočtu 

ČR.
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