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podpořit dětské 
čtenářství           
Eva Komínová           

 
     V listopadu roku 2006 se na všech pobočkách Knihovny města Hradce Králové v 
půjčovnách pro děti rozjela etapová soutěž, která postupně vznikala společným úsilím 
knihovnic dětských oddělení. Když jsme se rozhodovaly, které z témat děti nejvíc zaujme 
a přiláká do knihovny, shodly jsme se celkem snadno a rychle na tom, že jsou to právě 
strašidelné a tajuplné příběhy, které děti rády čtou a kterých se stále dožadují. Když už 
bylo jasné téma, následovala další fáze příprav: vymyslet aktivity, které by děti především 
nasměrovaly na knížky, ale také jim daly možnost se projevit po výtvarné stránce nebo si 
zkusit literární vlohy a něco napsat.  
 
      A tak tedy soutěžní hra s názvem "Strašidla nás baví, jsme čtenáři hraví" sestávala ze 
čtyř částí a byla rozdělena do čtyř etap po dvou měsících (trvala od listopadu 2006 do 
června 2007): 
1. Čtení - děti měly povinně po dobu trvání soutěže přečíst minimálně 1, maximálně 4 
knihy s tematikou strašidel. Ty si mohly vybrat s předloženého seznamu a vypůjčit si je v 
knihovně. Pokud po přečtení knihy zodpovědělo soutěžící dítě správně několik kontrolních 
otázek týkajících se obsahu knihy, obdrželo soutěžní peníz "Strašidlín čtenář". 
2. Soutěže na zadané téma - děti odpovídaly na otázky vědomostního kvízu. Za správné 
odpovědi obdržely peníz "Strašidlín soutěžník". 
Kvízy byly celkem čtyři, v každé etapě jiný. 
Témata kvízů prozrazují názvy etap: 
Žertem s dušičkou a čertem (strašidla podzimní, zimní a domácí) 
Kde je k mání Bílá paní (strašidla hradní a zámecká) 
Za strašidly školních lavic s Harry Potterem do Bradavic 
Jak byl stvořen bludný kořen (strašidla polní, luční, lesní a vodní) 
3. Tvůrčí psaní - děti měly za úkol napsat pohádku, povídku, básničku, reportáž, fejeton, 
satiru… na téma strašidla a spol. podle zadaného tématu. 
Za odměnu obdržely do sbírky peníz "Strašidlín psavec". 
4. Vyrábění - výtvarná dílna. Děti měly za úkol vytvořit dvoj- i trojrozměrné podobizny 
strašidel dle vlastní fantazie. Za odměnu obdržely soutěžní peníz "Strašidlín tvořič". 
Otázky soutěžních kvízů byly rozděleny do tří věkových kategorií. 
Pokud se soutěžící zúčastnili všech čtyř soutěžních etap, mohli v každé etapě přečíst jen 
1 knihu, vyluštit 1 kvíz, napsat jen 1 příběh a vyrobit jen 1 postavičku, ne více. Tedy 
celkem (za 8 měsíců) 4 knihy, 4 kvízy, 4 příběhy a 4 postavičky bylo povolené maximum. 
 
      Vyvrcholením projektu bylo závěrečné slavnostní setkání všech úspěšných luštitelů, 
kteří "bez ztráty kytičky" prošli všemi etapami. Uskutečnilo se 18. června 2007 v sálku 
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Knihovny města Hradce Králové za přítomnosti ředitele knihovny Mgr. Jana Pěty a 
patrona celé soutěže senátora MUDr. Karla Bartáka. Ten uvítal všechny přítomné 
opravdu stylově - pravým upířím úsměvem (s nasazenými upířími špičáky). Děti dostaly 
krásné knížky a diplomy a pracovnice dětských oddělení pro ně připravily komponovaný 
pořad "Strašidelné čtení" . Nechaly jsme se inspirovat spisovatelkou Ivonou Březinovou a 
jejím pořadem "Zuby nehty". Také naše společné vystoupení bylo čtení horrorových 
ukázek z knih Požíračka mrtvol, Zuby nehty, Příšerky a příšeři a Zelený strachem, 
mrtvý smíchy. Strašidelnou atmosféru umocňovalo zatemnění, světla svíček a kostýmy 
přízračných bytostí. Během přestávky pak děti mohly též ochutnat pokrmy jako "hřbitovní 
jednohubky", "pavoučí smrt", "střeva", "žíly a cévy" aj. Pořad vhodně doplňovala výstavka 
nejzdařilejších dětských prací, zejména trojrozměrně ztvárněných strašidel. Podle kladné 
odezvy ze strany dětí se soutěž povedla, a protože "děckařky" jsou vesměs nápadité a 
tvůrčí, jistě brzy vymyslíme nový podobný projekt zaměřený na dětské čtení. 
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