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Škola naruby           
Dana Kochová           

 
     Všichni dobře víme, jak důležité místo v životě dítěte zaujímá četba a jak nenahraditelné a 
nezapomenutelné jsou společné chvilky strávené nad knihou. V tomto směru nás velmi zaujal projekt Celé 
Česko čte dětem a jeho motto "Čtěte dětem 20 minut denně! A každý den!". 
 
      V našem Klubku dětských knihoven severní Moravy jsme přemýšleli, co bychom pro projekt, který nás 
zaujal, mohli udělat my, a zrodil se nápad na Školu naruby. Vycházeli jsme ze skutečnosti, že si děti velice 
rády hrají na školu. Připravili jsme proto deníčky - žákovské knížky, do kterých rodiče, sourozenci, 
prarodiče nebo jiní dospělí zapisují, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě jim čtení známkuje a 
podepisuje, že je to pravda. Své zážitky z četby má možnost vyjádřit i formou obrázku nebo textu na 
volných stránkách deníčku, nezapomněli jsme ani na stránky pro pochvaly nebo poznámky. Součástí 
projektu jsou pak třídní schůzky se zajímavým doprovodným programem a ukázkami novinek na knižním 
trhu. 
 
      Díky grantu Knihovny 21. století a našemu regionálnímu výboru SKIP 10 jsme získali peníze na tisk 3 
000 ks deníčků, o které projevilo zájem 30 knihoven z obou našich krajů (tj. Moravskoslezského a 
Olomouckého). Akci jsme rozjeli v březnu k Měsíci knihy a záhy začaly přicházet první ohlasy. V některých 
knihovnách se projekt rozběhl velmi úspěšně a vládlo tam velké nadšení, v jiných to šlo poněkud ztuha. Ne 
všude se daří přesvědčit rodiče, že mají svému dítěti číst, když už to umí samo. Naštěstí není takových 
případů mnoho a některé knihovnice si umí poradit i s tím. Např. p.Mlčochová z Komorní Lhotky napsala: 
"A protože se, bohužel, najdou i takoví rodiče, kteří číst odmítají, tak mám dva sourozence, kteří si budou 
číst navzájem". I v Paskově mají pár maminek, které prý v životě knihu neviděly, natož aby z ní dětem 
četly. Deníčky si proto vzaly paní učitelky z místní mateřské školky a děti známkují je. Také u nás v 
Havířově čte celá třída třeťáků, pravidelně dochází na třídní schůzky a za čtení známkuje svou učitelku (ta 
už má, chudák, i poznámku, že u čtení usíná). 
 
      V Javorníku jsou z akce nadšeny jak děti, tak učitelky, ale trošku si ji upravily - udělaly z ní Čtu celé 
rodině 20 minut denně. Dětem se to moc líbí, houfně si v knihovně půjčují knihy a vypráví paní knihovnici 
Hradilové, jak doma neustále chodí za členy rodiny s knihou v ruce a čtou a čtou a čtou. Po prvním setkání 
rodin v knihovně, které proběhlo v březnu, se stále přihlašují další rodiny. Také z Českého Těšína hlásí, že 
je u nich akce velmi oblíbená, děti už mají popsaných několik stránek, většinou samými jedničkami, 
nechybí ani obrázky a pochvaly. Což nás moc těší. V Havířově jsou děti přísnější. Objevují se i trojky. 
Jednu např. dostala babička za to, že koktá a neví, kde je. Ale babička se postupně zlepšuje, po několika 
dvojkách teď dostala už i jedničku. Samé jedničky má jen taťka. Trojku a poznámku dostala maminka 
jiného čtenáře za to, že četla jen 10 minut. Ale syn už nenapsal, že zlobil a nedával pozor. Úplně stejně 
dopadla naše kolegyně Hurníková z Vřesiny. Za stejný prohřešek pak kolegyně Šlesingerová dostala pětku 
a trojku má za to, že četla a nevšimla si, že syn usnul. 
 
      Některé děti hru na školu vzaly tak vážně, že dokonce v červnu rozdávaly i vysvědčení. Naštěstí se na 
nich skvěly jenom samé jedničky. Co se týče třídních schůzek, probíhají v různých knihovnách různě. 
Někde se objevil starosta, jinde pozvali ilustrátora Adolfa Dudka, loutkové divadlo, udělali den otevřených 
dveří či besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou. 
 
      Zpráva o této naší akci se záhy roznesla do všech koutů naší vlasti a o deníčky projevily zájem i 
knihovny z dalších krajů, a to nejen veřejné, ale i školní. Brzy se tak jejich počet vyšplhal k číslu 50. A hlásí 
se stále další a další. S takovým zájmem jsme nepočítali. Deníčky byly brzy rozebrány a musel se udělat 
dotisk dalších 2 000 ks a následně ještě 1000 ks. Na takové množství již peníze z grantu nestačí a musíme 
tedy nečlenům našeho klubka účtovat cenu 10,- Kč za 1 ks a poštovné. 



 
      Soutěž by měla být ukončena v prosinci oceněním nejlepších "čtecích rodin". Největší odměnou všem 
by ale měly být společné chvilky nad knihou a pocity pospolitosti uvnitř rodiny. 
 
      Pokud jste se ještě do naší Školy naruby nezapojili a máte o ni zájem, napište si o deníčky na 
mailto:kochovad@seznam.cz. Celá akce je hrazena z grantu MK ČR za finančního přispění SKIP 10. 
Zvláštní poděkování si zaslouží předsedkyně SKIP 10 Jana Galášová, která s paní Katrušákovou, autorkou 
projektu Celé Česko čte dětem, dojednala autorská práva a zařídila tisk deníčků. 
 
      Doporučujeme nahlédnout i do dalších aktivit severomoravského SKIP - viz: http://skip.knih-trinec.cz/ . 
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