
Škola a knihovna měly společný projekt
Ústav pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická 
knihovna Komenského vyzvala ve školním roce 2010/2011 školy a 
knihovny ke spolupráci na 3. ročníku projektu „Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka“. Projekt je podporován Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rezortního projektu 
„Podpora čtenářské gramotnosti“. 
Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní 
docházky dětí, čtecí gramotnosti a vytvoření základů návyku 
pravidelného  čtení a potřeby využívat pro získávání vědomostí 
knihovny  a kulturní instituce v místě bydliště. 
Městská knihovna přihlásila prvňáky ve spolupráci s místní 
základní školou, kde nad projektem převzala osobní podporu 
paní ředitelka Marie Gottfriedová. 



Přihlašovatel – tedy knihovna – připravila pro žáky první třídy 
během měsíců listopad 2010 až květen 2011 jednu akci měsíčně 
vedoucí k rozvoji zájmu o četbu. S projektem jsem zkušenosti 
dosud neměla, ale podařilo se vše zvládnout. Děti se postupně 
seznámily s knihovnou.  Shlédly maňáskové divadélko, představily 
svou oblíbenou knihu,  ilustrovaly dle svých představ,vybarvovaly 
písmenkové tajenky,  hrály si na Popelku a nejvíce se jim líbila 
hra na knihovníka.  V květnu se děti setkaly s předsedou Svazu 
severočeských spisovatelů panem Muškou. Z pozvání do knihovny 
měl  velkou radost. Sám dědeček není. Proto se stal  rád na 
chvilku pohádkovým dědečkem téměř třiceti malých prvňáčků. 
Zavzpomínal na své dětství, na školní léta a představil dětem 
pohádkové knížky, které napsal a ukázal fotografie svého 
nejvěrnějšího kamaráda – kocourka, který se stal i inspirací 
k jeho tvorbě. Ocenil, jak si děti pěkně vedly při čtení neznámého 
textu. Rozdal jim odznáčky  „Už jsem čtenář“.  Po předložení 
uspořádaných aktivit, během návštěv knihovny,  vybral řešitel 
projektu –  Národní knihovna – trmické prvňáky na slavnostní 
prezentaci  do Zrcadlového sálu MŠMT v Praze. Trmické děti 
jako jediné z přítomných dětí  vystupovaly  s pěknou recitací. 

Velkou odměnou za vynaloženou námahu byla dětem Knížka pro 
prvňáčka  – ZMIZELÁ  ŠKOLA – původní česká novinka, která 
byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu. Nelze ji koupit 
v běžné knihkupecké síti nejméně po dobu tří let.  
Do letošního 3. ročníku „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ 
se přihlásilo sedmnáct tisíc prvňáčků. Vydaná novinka stačila 
uspokojit dvanáct tisíc dětí. Prvňáčci naší základní školy byli mezi 
těmi odměněnými. Právem patřili mezi ty, kteří  byli pozváni do 
Prahy na slavnostní ukončení projektu. Setkali se zde s autorkou 
knihy – spisovatelkou Danielou Krolluperovou a  ilustrátorkou 
Evou Sýkorovou–Pekárkovou. Knihu dostali s věnováním a jejich 
podpisy. Kromě knížky,  diplomu a medaile s logem projektu,  na 
ně čekaly dobré koláčky a ovoce. 
Poděkovat bych chtěla paní starostce a paní ředitelce školy za 
rychlé a pohodlné zajištění dopravy do Prahy.  Velké poděkování 
patří  i třídním učitelkám prvňáků paní Zdence Žákové a paní 



Veronice Maryškové, které děti celý rok důsledně vedly.  S velkou 
trpělivostí jim pomohly stoupat po písmenkovém žebříčku až 
k jeho samému vrcholu – ke znalosti celé abecedy a pěknému 
čtení.  Mám radost, že jsem mohla být  -  jako knihovnice  - 
několikrát přitom a radovat se s dětmi a jejich učitelkami z jejich 
úspěchů.  Účast na slavnostním ukončení projektu dne 2. června 
2011 považuji za vyznamenání a ocenění dobré práce pro 
Základní školu i pro Městskou knihovnu Trmice. Co říci na 
závěr:
Naši prvňáčci – ač malí –  v Zrcadlovém sále -  byli velcí!!!   
Město  Trmice  reprezentovali v Praze  na jedničku !!!

Vaše knihovnice – Vlasta Součková

 


