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Unášíme děti do světů mezi řádky

Monika a Martin Slavíkovi

Meziměstí – V našem městě žijí zvláštní tvorové, vypadají jako mláďata lidí a „žerou“ příběhy, říkáme jim čítci. Spojili jsme síly 

knihovny a školy, abychom jim vytvořili vhodné životní podmínky, chytáme je do našich sítí a staráme se o ně v klubu. Máte u vás 

také takové? Nechte se inspirovat, jak na ně.

Na myšlenku založení čtenářského klubu ve spolupráci městské knihovny a základní školy nás přivedla paní Eva Bělinová z Nové 

školy, o. p. s., v rámci projektu Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy. Více se o tomto projektu na podporu rozvíjení 

čtenářské gramotnosti můžete dozvědět na stránkách: https://new.ctenarskekluby.cz/. Zde naleznete různé metodické materiály 

(čtenářské lekce, oběžníky, inspirace) a podrobnější informace.

Do projektu jsme vstoupili a pracovali pod vedením naší regionální manažerky Alžběty Ingrové, od které jsme se mnohému naučili. 

Byla nám velikou oporou hlavně v začátcích. Díky metodické podpoře ze strany Nové školy se náš čtenářský klub mohl úspěšně 

rozvíjet. Klub vede 1 pedagog základní školy a 1 knihovník. Spojení pedagog – knihovník se ukázalo být jako výhodné. Pedagog 

zná metody a formy práce s dětmi, je jim blíž a může je motivovat k přihlášení se do klubu, knihovník přináší větší povědomí o 

současné dětské literatuře, vnáší nepedagogický přístup, uvolňuje atmosféru. Děti jsou různého věku, schůzky trvají 90 minut a 

konají se jedenkrát týdně (my se scházíme ve škole, což bylo podmínkou projektu, ale je možné se scházet v dětském oddělení 

knihovny). Klubová schůzka stojí na třech pilířích, kterými jsou ROZHOVOR o domácí četbě a přečtených knihách, DÍLNA ČTENÍ a 

MOTIVACE k domácí četbě. Na některých schůzkách je součástí ČTENÁŘSKÁ LEKCE (společné učení metod a forem práce). 

Vedoucí klubu se zapojují do všech činností, vše dělají s dětmi a společně s nimi také SDÍLEJÍ výstupy samostatné či společné 

práce.

1. pilíř ROZHOVOR O DOMÁCÍ ČETBĚ A PŘEČTENÝCH KNIHÁCH 

Může mít různé formy: 

• palba otázek (té vystavujeme každého, kdo dočetl knihu, otázky pokládá kdokoli);

• horké křeslo (totéž jako palba otázek, pouze zpovídaný má čestné místo);

• ve dvojicích, poté sdílíme (děti si představují rozečtené knihy ve dvojicích a poté ostatním prezentují poznatky o knize toho 

druhého);

• volíme více otázek, volíme jednu otázku.

Možné otázky k četbě: 

• Jaké postavy v příběhu vystupují? Která postava se ti podobá? V čem? Co máte

s postavou společného, v čem jste rozdílní?

• Chtěl by ses s nějakou postavou kamarádit? Proč? Kam bys ji pozval? Co bys jí řekl?

• Jak se postava příběhu cítí? Jaké má problémy?

• Kterou postavou bys chtěl být? Proč?

• Koho bys ocenil? Za co? Komu bys něco vytkl? Co? Proč?

• Co bys dělal ty? Jednal bys stejně? Co bys udělal jinak?

• Jsi novinář. Vymysli tři otázky pro postavu příběhu.

• Má postava z něčeho strach? Z čeho?

• Co by ses od postavy rád naučil? Proč?

• Jaký dárek by udělal postavě radost? Proč?

• Čím tě postava překvapila? Proč?

• Kde se příběh odehrává? Co je charakteristické pro dané prostředí?

• Chtěl bys na daném místě žít, podívat se tam? Proč ano, proč ne?



• V jaké době se děj odehrává? Z čeho tak usuzuješ?

• Co bys vzkázal autorovi knihy?

• Plyne z textu nějaké ponaučení? Jaké?

• Dokážeš vymyslet jiný konec příběhu?

• Co tě v příběhu překvapilo? Proč?

• Měnily se nějak tvé pocity během četby?

• Vyber událost, na kterou mohly mít postavy různý názor. Proč?

• Byl děj předvídatelný?

• Co bys v příběhu změnil? Chtěl bys to vůbec? Proč?

• Jak se ti kniha četla?

• Je závěr knihy pro tebe uspokojivý? Chtěl bys jiný závěr?

• Jaká zajímavá slova autor používal (rčení, slovní hříčky, přirovnání, zastaralé výrazy, …)?

• Co bys ty nakreslil na obálku knihy?

2. pilíř – DÍLNA ČTENÍ

Dílna čtení má svá pravidla, která musíme všichni dodržovat. Tato pravidla jsme si společně s dětmi napsali na klubovou nástěnku již 

na první schůzce. Při dílně čtení všichni samostatně potichu čteme ze svých knih 20–30 minut  – podle vyspělosti čtenáře. Během 

četby nebo po četbě plníme nějaký čtenářský úkol, který jsme se předtím společně naučili ve čtenářské lekci. Výsledky svého bádání 

společně sdílíme. Nikoho nenutíme, nenaléháme, ale vyzýváme a sami se zapojujeme.

Čtenářská lekce

Na některé schůzky zařazujeme čtenářské lekce, které si většinou z předem vybraných vhodných knížek pro děti vytváříme sami, ale 

pro inspiraci jich mnoho můžete najít na webových stránkách Nové školy. Na společném textu se učíme novým metodám a formám 

práce. I čtenářská lekce má v dětech vzbudit zájem knížku si přečíst. Mezi naše nejoblíbenější metody patří podvojný deník, trojitý 

zápisník, pětilístek, karty Dixit, poslední slovo patří mně, dramatizační metody – živé obrazy, hra v roli, vzkaz postavě, dopis postavě, 

autorovi, metoda volného psaní a mnohé další.

3. pilíř – MOTIVACE K DOMÁCÍ ČETBĚ 

Naším cílem je, aby děti četly i doma. Proto doporučujeme a půjčujeme knihy domů, zajímáme se o dojmy dětí z rozečtených a 

přečtených knih, podporujeme děti, aby si knihy vzájemně doporučovaly mezi sebou. Součástí klubové schůzky může být výstava 

nových a doporučovaných titulů.

Čtenářský klub Čítci – klub přátel

Projekt již skončil, ale my ve vedení klubu pokračujeme dál, a to i proto, že se mezi námi a „našimi“ dětmi vytvořilo pouto přátelství. 

Byli jsme svědky toho, jak si klubové děti nacházejí nová kamarádství, jak starší pomáhají mladším a mladší se od starších rády učí. 

Pro zpestření jednou dvakrát do roka připravujeme společná setkání s rodiči, příbuznými a kamarády klubových dětí, při kterých si 

naši hosté mohou vyzkoušet klubovou schůzku a udělat si představu o našem klubu. Kolektiv tmelíme i při společném spaní 

v klubovně. Za dobu působení našeho klubu jsme se naučili, že největší motivací dětí k četbě je naše pozornost, čas, který 

věnujeme naslouchání a rozhovorům o knihách. Chcete-li se vydat podobnou cestou jako my nebo už po ní kráčíte, ale chtěli byste 

se inspirovat, napište nám, nebo i klidně přijeďte na naši klubovou schůzku, my se s vámi o naše zkušenosti rádi podělíme.
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