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„Víme, kde jsme doma“

Jana Sehnalová a Markéta Tučková

Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší ve spolupráci s Obecní knihovnou Batňovice připravila pro žáky pátých a 

šestých tříd základní školy seznámení s regionálními autory netradiční formou. Na děti čekala cesta přírodou, po

které byly rozesety informační tabule. Na nich byly uveřejněny zajímavosti o regionálních autorech. Zároveň však i 

kontrolní otázky, abychom se přesvědčili, zda děti všemu porozuměly.

První zastavení jsme věnovali Karlu Čapkovi, rodákovi z Malých Svatoňovic. Děti podle obrázků poznávaly

spisovatelovo rodiště a také země, které Karel Čapek během života navštívil. Druhé zastavení informovalo o 

Aloisu Jiráskovi. Děti z obrázků města určovaly autorovo rodiště a podle krátké ukázky dílo Staré pověsti české.

Ze seznamu jmen měly vybrat postavy, které do Starých pověstí českých nepatří. Na třetím zastavení jsme se 

díky indiciím seznámili s Boženou Němcovou, Českou Skalicí, Ratibořicemi a autorčinými pohádkami. Zcela nové 

informace děti zjistily o Marii Kubátové a Ludvíku Středovi. Lépe už na tom byly se znalostmi o K. J. Erbenovi. Děti 

dobře poznaly jeho pohádky i balady ze sbírky Kytice. Jičín a pohádky Václava Čtvrtka znají zejména 

z večerníčků. S malířským a literárním uměním Josefa Čapka jsme je seznamovali už v loňském školním roce, 

takže i tohoto autora děti celkem dobře poznaly.

Účastníci naší poněkud netradiční výukové lekce absolvovali vycházku ve dvojicích a požadované informace si 

zapisovali do pracovních listů, které jsme pro tyto účely speciálně vytvořili. Na konci putování jsme si společně 

ověřili správnost odpovědí a na děti čekaly medaile se sladkým čokoládovým penízkem.

Akcí jsme se zapojili do knihovnické kampaně vyhlášené knihovnám Královéhradeckého kraje pro rok 2014.
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