Fakultativní přílohy
Příloha č. 1
Podrobný popis některých akcí v rámci projektu Děti a čtení 2014

Nejmoudřejší je číslo
Čísla a jejich role v našem světě – literární a výtvarná soutěž pro děti
Jakou roli hrají v našem světě čísla? (dva protiklady, tři úkoly v pohádkách, pět smyslů, sedm divů
světa, dvanáct rytířů krále Artuše,…) Literární soutěžní práce mohou mít jakoukoli formu (báseň,
úvaha, povídka, …), výtvarné práce musí mít alespoň formát A4, výtvarná technika je libovolná.
Soutěže se mohou zúčastnit děti do 15 let.
Vyhlášení: 1. 1. 2014
Uzávěrka místního kola: 31. 3. 2014
Vyhodnocení: 10. 4. 2014

Sbírej samolepky projektu Děti a čtení (únor–listopad)
Podmínky soutěže:
Každý účastník obdrží v knihovně společně s první samolepkou kartičku, na kterou si bude vylepovat
samolepky získané:
• za odpovědi na soutěžní otázky, které budou v průběhu roku zveřejňovány v knihovně, na vývěsce
knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz (každá otázka 1 samolepka, max. 10 samolepek)
• za účast v soutěžích vyhlašovaných v rámci projektu Děti a čtení (1 samolepka za účast v každé soutěži bez ohledu na počet odevzdaných prací)
• za články a příspěvky o knihovně na web knihovny
• za vyluštění kvízu, znalostního testu nebo hlavolamu (max. 5 samolepek)
Vítězem soutěže se stává účastník, který nasbírá největší počet samolepek a vylepené samolepky na
kartičce odevzdá nejpozději do 15. 11. 2014 na oddělení pro děti a mládež.
Otázky měsíce budou i v letošním roce zaměřené na významná kulturní výročí, především na hudební velikány (Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Josef Suk, Otakar
Ševčík) a spisovatele a ilustrátory (Ondřej Sekora, Bohumil Hrabal, Vojtěch Zamarovský, Ota Janeček,
Eduard Petiška, František Nepil)). Soutěžní otázky budou připraveny formou hlavolamů, přesmyček
a doplňovaček.
Např.: Najdi spisovatele
František, co nepil pivo
Autor populárních rozhlasových relací, prozaik a tvůrce celé řady pohádkových příběhů pro děti

Nástrahy sociálních sítí – beseda s šéfredaktorem časopisu ABC Zdeňkem Ležákem (únor) –
9. tř., SŠ
O Fenoménu sociální sítě, jejich nebezpečí a riziku zneužití osobních údajů.

Myši patří do nebe – beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou (březen) – 2.–5. tř.
Příběhy myšky Šupito, zvířecím nebi a o tom, že i z dřívějších úhlavních nepřátel se mohou stát ti
nejlepší kamarádi. Kniha byla v roce 2007 oceněna Magnesií Literou a Zlatou stuhou

Čtení sluší každému – předčítání dobrovolníků dětem v MŠ (3.–9. března)
Zajištění týmu dobrovolníků, kteří budou předčítat v mateřské škole. Pro předčítání před spaním
jsme vybrali knihy „Pohádky do postýlky“ od Marka Šolmese Srazila.

Hudební velikáni
v podání sólisty opery DJKT v Plzni, Jiřího Langmajera st. (19. 3.) – SŠ, ZŠ Hudba je reprezentativní
součástí české kulturní identity. Jména Antonín Dvořák, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Bohuslav
Martinů, Josef Suk, Otakar Ševčík a další, jsou spolehlivými velikány, které lidé rozpoznávají ve světě
jako „české“. Výročí všech jmenovaných a řady dalších spadají do let zakončených čtyřkou a z tohoto
důvodu jsou chápány tradičně a spontánně jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v zahraničí.

Noc s Andersenem aneb Dobrodružství s Vrťapkou (4. duben).
Jak se mohlo stát, že je Vrťapka tak chytrý? Chodí psi do školy? Může pes číst? Na tyto otázky odpoví
dětem pani Romana Krásná se svými žáky z psí školy.

Čtení psovi
Tentokrát nebudeme číst dětem, ale děti budou číst pejskům.
V průběhu večera proběhne dobrodružná hra s detektivní zápletkou, kterou budou muset děti vyřešit.

František, co Nepil pivo – vyprávění Zdenky Nepilové o životě a díle Františka Nepila, autora
populárních rozhlasových relací, prozaika a tvůrce celé řady pohádkových příběhů pro děti
(9. dubna)

Lichožrouti – Listování v knize Pavla Šruta (květen) – 4.–5. tř.
Scénické čtení o záhadném tvorovi, který žere ponožky a z párů dělá licháče.

Pasování prvňáčků na Rytíře Řádu čtenářského (červen) – 1. tř.
Společná akce pro děti a rodiče. Pasovaní prvňáčci obdrží kromě řádu (placka s logem projektu DČ
a nápisem Čtu knihy!), také komiksy Horažďovice – Perla Otavy 1 a 2, které zábavnou formou seznamují děti s historií a možnostmi využití volnočasových aktivit ve městě, který byl vydán za finanční
podpory Plzeňského kraje a Města Horažďovice.
I v roce 2014 se přihlásíme do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka a pokusíme se tak získat
knihu pro pasované prvňáčky, kteří složí při pasování malou zkoušku ze čtení. Pasování bude probíhat slavnostní formou, za účasti starosty města. Program doplní vystoupení „Tety Terezy“ a skládání
origami za účasti členky České origami společnosti.
Projekt „Čtení pomáhá“ podpoříme propagací v knihovně a poskytnutím informací dětem i učitelům
při pořádaných akcích a v tisku.

3. Letní literárně-dramatický seminář pod vedením spisovatelky Petry Braunové a herečky Jitky
Smutné (18.–27. července)
Na tuto část projektu bude požadována dotace z grantového programu Plzeňského kraje. V případě
neúspěchu bude plně hrazen účastníky semináře.
Účastníci semináře nastudují během jediného týdne divadelní hru, projdou celým procesem – od

napsání scénáře, zkoušek textu a hudebního doprovodu, přes tvorbu divadelních kostýmů a kulis, až
po veřejné vystoupení při oslavách Jmenin města Horažďovice. Na zkouškách bude přítomna také
herečka divadla ABC Jitka Smutná, která děti zasvětí do tajů herecké branže a profesionálního nastudování divadelní hry – název divadelní hry je zatím v utajení
Hlavní cíle
•
podpora tvůrčího a kreativního myšlení, rozvoj fantazie
•
projektová výchova (plánování, příprava, uskutečnění, zhodnocení a také získání vlastní role ve
skupině na základě svých předpokladů a zodpovědné plnění této role)
•
spolupráce ve skupině, komunikace a schopnost najít společný kompromis
•
rozvíjení kompetencí pro vystupování na veřejnosti (rétorika, řeč těla, překonání trémy aj.)
•
podpora čtenářství (společné večerní čtení)
•
schopnost hodnotit a podat smysluplnou zpětnou vazbu (večerní hodnocení, samostatné psaní
deníku, vytváření reportáže ze dne)
Doprovodný program
bude zaměřen na rozvoj osobnosti dětí. Aktivity budou rovnoměrně vyvážené, bude zařazen jak pohybový a relaxační program, tak i poznávací (s cílem seznámit účastníky s historií města Horažďovice
a Prácheňského kraje), v jehož rámci se děti dostanou i na místa běžně veřejnosti nepřístupná.

Straka v říši entropie – o jedné z nejnápaditějších dětských knih oceněné Magnesií Literou za
rok 2011 s Markétou Baňkovou (říjen) – 6.–8. tř.
Bajky pro děti i dospělé, ve kterých zvířata luští záhady existence a fungování světa.

Žlabák a Žlabanka – beseda se spisovatelem Markem Šolmesem Srazilem (říjen) – 2.–3. tř.
Pohádky či spíše milá vyprávění Marka Srazila jsou určeny dětem od tří let. Krátké, upřímné, vtipné
a chytré příběhy vycházejí vstříc dětskému vnímání, fantazii a hravosti. Pořad je doplněn hrou na
kytaru, malováním a aktivním zapojením dětí do příběhu.

Slovo starosty – beseda s panem starostou a jeho hostem na aktuální téma (říjen) – 9. tř.

Pohádková motanice – popletené pohádky v podání místního loutkového divadla Tyjátr, které
na závěr děti rozmotají (říjen) – MŠ, 1. tř.

Den otevřených dveří (říjen) – veřejnost, ZŠ, SŠ

Vyhodnocení soutěží „Nejmoudřejší je číslo“ a „Sbírej samolepky projektu děti a čtení“

Příloha č. 2
Obrazová příloha
Sbírej samolepky
Grafické zpracování kartičky a samolepek (vzor z roku 2013)
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Sbírej samolepky
projektu
Děti a čtení 2013

Fotografie z některých akcí pořádaných v roce 2013
Setkání se spisovateli, Vyhodnocení Čtenáře roku, Pasování prvňáčků, 3. Letní literárně – dramatický
seminář, Popletené pohádky, ukázka komiksu

