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Celé Česko čte dětem v Městské 
knihovně v Novém Bydžově           

Dobroslava Strnková           
 

     K projektu Celé Česko čte dětem, který nás velmi zaujal v konferenci Andersen, jsme se rozhodli 
připojit svými aktivitami. Cílem projektu je: "Podpora emocionálního, psychického a morálního 
zdraví dětí a mládeže. Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den. Hlasité předčítání je pro dítě 
přitažlivé a je tou správnou cestou, jak mu projevit svou lásku, rozvíjet jeho jazykové dovednosti a 
všeobecné vědomosti. Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu".  
 
      V rámci projektu byla vyhlášena výtvarná soutěž pro děti Nakresli svou nejoblíbenější 
postavičku. Této soutěže se zúčastnily i děti z Nového Bydžova, které namalovaly nejrůznější 
postavičky ze svých oblíbených pohádek. K projektu jsme se připojili čtením pohádek pro děti z 
mateřské školy ve Čtenářském kroužku seniorů při naší knihovně. Společně s našimi členkami jsme 
dětem četli pohádky z knížek Vánoční pohádky od Zbyňka Malínského a Martínkova čítanka od 
Eduarda Petišky. Pohádky přišly do knihovny poslouchat děti ze speciální třídy mateřské školy, 
kterou navštěvují i handicapované děti. 
 
      Pro děti ze základní školy jsme připravili Masopustní čtení. Děti si vyslechly povídání o 
masopustu, jeho tradici a průběhu celého svátku, ale hlavně čtené pohádky. Pro sebe i pro děti 
jsme připravili masopustní masky a v maskách berušky a netopýra jsme četli z knížek Ondřeje 
Sekory Knížka Ferdy Mravence, Josefa Lady Veselá kniha zvířátek a Erwina Mosera O třech 
sůvičkách a jiných zvířátkách.  
 
      Další akcí projektu Celé Česko čte dětem, která proběhla v zahradě a na venkovním pódiu 
knihovny, byly čarodějnické pohádky pro děti z mateřské školy.V převlecích čarodějnic jsme zahájili 
čtením pohádek z knížky Malá čarodějnice od Ottfrieda Preusslera. Zda děti pozorně poslouchaly, 
jsme se přesvědčili všetečnými otázkami. Děti jsme naučili tuto čarodějnickou říkanku: Stará bába 
čarovala, z ječmene kroupy, z prosa jáhly dělala, to byly její čáry. Odvážné děti přišly na pódium říci 
básničku do mikrofonu nebo zazpívat písničku. Pro děti jsme připravili tři soutěžní disciplíny: 
malování čarodějnic, házení míčků do čarodějnice a čarodějnickou stezku. Stezka začínala 
slalomem mezi tyčemi s koštětem, pokračovala překážkovou dráhou s přenášením čarodějného 
lektvaru a končila v čarodějném zámku, kam děti donesly čarodějnou bylinku a přinesly obrázek 
čarodějnice. Dětem i učitelkám se čarodějnické dopoledne velmi líbilo.  
 
      Ještě letos se do projektu chystáme zapojit čtením pohádek pro naše pasované prvňáčky.  
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