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Knižní tip: S knihou po škole

Kateřina Hubertová

O projektu zaměřeném na vytváření čtenářských klubů ve spolupráci se školami jsme již ve zpravodaji U nás psali 

v loňském roce. Zkušenosti se zapojením do této aktivity nám již popsala na příkladu Městské knihovny v Chlumci 

nad Cidlinou paní Helena Holanová.[1] Nedávno také vyšla souhrnná publikace S knihou po škole, která se 

zmíněným projektem a tematikou zabývá komplexně. S titulem bychom vás rádi v následujícím příspěvku blíže 

seznámili.  

POLÁKOVÁ, Irena, Eva BĚLINOVÁ a Alžběta INGROVÁ a kol. 2014. S knihou po škole: školní čtenářské 

kluby [online]. Vyd. 1. Praha: Nová škola [cit. 2015-05-11]. ISBN 978-80-905807-0-1. Dostupné z: 

http://ctenarskekluby.cz/wp-content/uploads/2014/06/sknihouposkole_final.pdf

Pro mne a většinu mého okolí je čtení vášeň a radost. Cesta ke knize nemusí být ale pro každého tak přímá a 

jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Někdy je potřeba malým čtenářům tuto cestu usnadnit. A právě 

to bylo cílem tříletého projektu školních čtenářských klubů Nové školy, o. p. s. Zkušenosti získané z projektu 

ilustruje kniha příznačně nazvaná S knihou po škole.

Kniha je zároveň popisem a návodem, jak takový čtenářský klub založit, jak ho naplnit a jak z dětí vykouzlit 

čtenáře. Na začátku tohoto kouzla se spojily dvě profese – pedagog a knihovník. Na konci jsou noví malí čtenáři a 

praktická příručka pro ty, kdo by to chtěli také zkusit.

Kniha v elektronické verzi je pro zájemce zdarma ke stažení na webu projektu Školní čtenářské kluby (odkaz viz 

citace).

Kontakt na autorku: hubertova@knihovnahk.cz

Více informací o projektu Školní čtenářské kluby: http://ctenarskekluby.cz/, http://www.novaskolaops.cz/ctenarske-

kluby/, http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-tipy/ctenarske-kluby-dnes 
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