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Knihovnická třída aneb „Že prý
nečtou“
Ivana Votavová
V náchodské knihovně děláme spoustu besed, soutěží a dalších akcí, tak jako v ostatních
knihovnách. Co asi není tak obvyklé, je „moje“ knihovnická třída.
Naše spolupráce začala před více než dvěma lety, když jsme se domluvili, že s nimi paní
učitelka Monika připraví vystoupení k zahájení provozu nového dětského oddělení knihovny.
Vystoupení potom zopakovali při návštěvě prezidenta Václava Klause v knihovně. Tleskal jim
opravdu upřímně. Dětem, paní učitelce i asistentce Lucce se v knihovně líbilo. (Martin je vozíčkář, a
tak je bezbariérovost knihovny velice důležitá.) A tak tráví vždy jeden den v měsíci v knihovně. Už
dva roky. A je to znát.
Někdy je potřeba zábavnou formou zopakovat něco ze školní látky. Tak třeba loni – ve třetí třídě
se děti učily psát slovo fyzika. Paní učitelka ale chtěla, aby pro ně dosud neznámé slovo uměly děti
nejen napsat, ale dokázaly si pod ním i něco představit. Tak jsem pro ně připravila prezentaci o
slavných fyzicích a jejich vynálezech. Myslím, že to bavilo i neposedné kluky. Většinou jsme se ale
věnovali tématům literárním.
Úplně na začátku jsme si samozřejmě řekli, jak taková knížka vzniká a jak se vyrábí. A děti si ve
škole vyrobily knížku. Opravdovou. Měla desky, titulní list, tiráž i copyright. Jmenovala se
Vyjmenovaná slova a slouží dětem stále.
Mnoho hodin jsme si povídali o autorech knížek pro děti a ilustrátorech. Znají teď velmi dobře
Astrid Lindgrenovou, Josefa Ladu, Václava Čtvrtka, Christine Nőstlingerovou, Helenu Zmatlíkovou,
Jiřího Trnku, Zdeňka Milera, H.CH.Andersena, Boženu Němcovou, Karla Čapka a mnoho dalších.
Čteme si jejich knížky, povídáme si o nich, prohlížíme si obrázky, luštíme literární kvízy a křížovky.
Teď na konec čtvrté třídy jsem si pro ně připravila prezentaci „Spisovatelé z naší čítanky“. Při ní
jsme si zopakovali autory, o kterých v průběhu roku byla řeč. Promítá-li se dětem něco na plátno,
vždy dávají větší pozor. Dělám to tak, že obrázky a základní informace mají v prezentaci a k tomu
jim ukazuji „opravdové“ knížky.
Někdy na základě určité knížky probereme téma, které je pro děti důležité. Například o odvaze
a strachu jsme si povídali na základě knížky CH.Nöstlingerové Róza, strážné strašidlo. Co je to
opravdové kamarádství, co je zbabělost a co je hrdinství, jsme hledali při četbě knížky V. Čtvrtka
My tři a pes z Pětipes. Do říše fantazie jsme se ponořili s knížkou Terezy Horváthové Modrý tygr.
Jeden den jsme věnovali pověstem a bájím, jiný humoru v literatuře pro děti, další dětským
detektivkám. Děti velmi bavilo luštit detektivní případy. Ať už logické nebo na „vizuální“ postřeh. Na
to se mi velmi osvědčily knížky z edice Na stopě zločinu nakladatelství Fragment. Obrazovou část
jsem naskenovala, uložila na DVD jako prezentaci a pak opět pouštěla na plátno. Tak viděli
zobrazenou situaci všichni stejně a najednou.
Každý rok také naše aktivity bodujeme, protože ti dobří se zúčastňují Noci s Andersenem. A ti
nejlepší byli loni pozváni na Pasování rytířů krásného slova v pražském Klementinu a letos dokonce
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předávali cenu dětí za nejoblíbenější knihu pro děti v anketě SUK 2005 v sále Boženy Němcové v
Památníku národního písemnictví v Praze.
Teď končí čtvrtou třídu. No, někteří stále moc nečtou. Ale myslím, že pro většinu z nich je teď
knížka opravdový kamarád, který je s nimi v dobrém i ve zlém, je moudrý a má smysl pro humor.
Pro ilustraci alespoň jeden příklad: jedno jarní pondělí se otevřely dveře dětského oddělení a v nich
stála Lucka, temperamentní okatá holka; když popadla dech, řekla: „Ahoj Ivano, ještěže už je
pondělí, já už jsem včera opravdu neměla co číst.“
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