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Naše MŠ se zapojuje do projektu Celé Česko čte dětem 

 

Proč číst dětem? 

 
"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, že je větší než to, co vidí jenom 
očima. Aby mu věřily. A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka nebo 
tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, důvěryhodný, bezpečný a útulný." 

Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř  

Co přináší pravidelné čtení dítěti? 

 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte; 
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem; 
 podporuje psychický rozvoj dítěte; 
 posiluje jeho sebevědomí; 
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování; 
 formuje čtecí a písemné návyky; 
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému; 
 rozvíjí představivost; 
 zlepšuje soustředění, uklidňuje; 
 trénuje paměť; 
 přináší všeobecné znalosti; 
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole; 
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla; 
 rozvíjí smysl pro humor; 
 je výbornou zábavou; 
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači; 
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů; 
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury; 
 je prevencí patologických jevů; 
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život; 
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.  



 3 

Co ANO při čtení dětem? 

 
Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. 

 
 Dětem začněte číst co nejdříve. Čím dříve je motivujete, tím je to snazší a lepší. 

 Využívejte dětské básničky a písničky k tomu, abyste stimulovali jazyk dítěte a jeho 
schopnost naslouchat. 
 
 Čtěte tak často, jak máte vy a dítě (nebo žáci) čas.  
 
 Mějte na paměti: umění naslouchat si osvojujeme. Je zapotřebí se mu naučit a postupně je 
kultivovat - a to se nestane přes noc.  
 
 Začněte obrázkovými knihami, které mají jen pár vět na stránce. Poté postupně přecházejte 
ke knihám, které obsahují stále více textu, a nakonec ke knihám, jež jsou členěny do kapitol, a 
k románům.  
 
 Když čtete knihu poprvé, popovídejte si s dětmi o ilustraci na obálce. Zeptejte se: „O čem 
myslíš, že to bude?"  
 
 V průběhu čtení udržujte zájem čtenářů tím, že se občas zeptáte: "Co myslíš, že se teď 
stane?"  
 
 Ve čtení vytrvejte. Jestliže jste se čtením jedné knihy začali, měli byste v ní pokračovat - 
snad jen tehdy ne, pokud by to byla špatná kniha. Necháváte-li děti nebo studenty čekat mezi 
čtením kapitol tři nebo čtyři dny, nečekejte, že si udrží zájem.  
 
 Čtěte občas texty, jež jsou nad intelektuální úrovní dítěte, a dejte mu tak prostor k 
přemýšlení.  
 
 Obrázkové knihy lze snadno číst skupině dětí i velmi různého věku. Povídkové knihy však 
představují výzvu. Pokud je věkový rozdíl mezi dětmi vyšší než dva roky (a existují tak 
sociální a emoční rozdíly), každé z dětí by mohlo mít větší prospěch z individuální četby. To 
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sice vyžaduje více snahy ze strany rodičů, ale tato snaha sklidí úměrný úspěch. Posílíte tím 
jedinečnost každého z dětí.  
 
 Vyhýbejte se dlouhým popisným pasážím, pokud je dítě svou představivostí a délkou 
pozornosti ještě neumí zvládnout. Jejich zkrácení nebo úplné vypuštění jistě není chybou. 
 
 Jsou-li kapitoly dlouhé nebo nemáte-li dostatek času k dokončení celé kapitoly, najděte 
napínavé místo, ve kterém přestanete. Nechte své publikum v očekávání.  
 
 Dejte posluchačům chvilku na to, aby se usadili a duševně i fyzicky se naladili na příběh. 
Jde-li o příběh, začněte tím, že se zeptáte, co se stalo, když jste včera skončili. Nálada je v 
naslouchání důležitým faktorem. Rozkazovačné "teď přestaňte, posaďte se rovně a dávejte 
pozor" nevytváří atmosféru naladěnou na příjem.  
 
 Pokud čtete nahlas z obrázkové knihy, ujistěte se, že děti mohu obrázky dobře sledovat. Ve 
škole, s dětmi usazenými v kroužku okolo vás, se posaďte o trochu výše tak, aby děti v 
zadních řadách viděly obrázky nad hlavami ostatních.  
 
 Mějte na paměti, že každé dítě baví dobrá obrázková kniha, dokonce to platí i o 
náctiletých.  
 
 Po přečtení povídky nebo příběhu dejte prostor diskusi doma i ve třídě. Knihy vyvolávají 
myšlenky, touhy, obavy, zprostředkují objevy. Dovolte jim vyplout na povrch a pomozte 
dítěti se s nimi vyrovnat mluvenou či psanou formou nebo uměleckým projevem, pokud k 
němu má dítě sklon. Nedělejte však z diskusí znalostní soutěž a netrvejte na tom, aby dítě 
povídku vykládalo.  
 
 Pamatujte, že čtení nahlas je dovednost, kterou ovládá přirozeně jen málokdo. Abyste je 
zvládali s úspěchem, musíte je procvičovat.  
 
 Otcové by se měli obzvláště snažit číst s dětmi. Velká většina učitelů na základních školách 
jsou ženy, mladí hoši často spojují čtení s ženami a prací ve škole. A bohužel též příliš mnoho 
otců je možné spíše pozorovat, jak si se syny na hřišti házejí míčem, než aby je brali do 
knihoven. Rané zapojení otce do četby a zájem o knihy může dát knihám v očích chlapce 
stejné postavení jako sportu.  
 
 Při čtení používejte pestrou paletu výrazů. Je-li to možné, měňte tón svého hlasu tak, aby 
odpovídal dialogu. Během napínavé části zpomalte a ztište hlas. Ztišení hlasu na správném 
místě posluchače dovede na pokraj zvědavosti.  
 
 Nejběžnějším omylem při čtení nahlas, ať jde o sedmiletého nebo čtyřicetiletého čtenáře, je 
příliš rychlé čtení. Čtěte dostatečně pomalu na to, aby si dítě mohlo vybudovat mentální obraz 
právě slyšeného. Zpomalte natolik, aby si děti mohly prohlížet obrázky v knize bez pocitu 
spěchu.  
 
 Prohlédněte si knihu a pročtěte ji předem. Čtení předem vám umožní určit části, které 
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byste mohli zkrátit, vypustit nebo jim naopak věnovat větší pozornost.  
 
 Vtělte život autoru i jeho dílu. Najděte si jméno autora či jeho osobní stránku v internetovém 
vyhledávači. Buď během čtení, nebo po něm řekněte dětem (nebo žákům) něco o autorovi. To 
dětem umožní pochopit, že knihy jsou psány lidmi, nikoli stroji.  
 
 Dodejte knize třetí dimenzi, kdykoli to bude možné. Mějte kupříkladu po ruce misku s 
nakrájenými jablky, která se mohou jíst, pokud budete číst o jablkách; přineste harmoniku a 
bubínek do třídy před čtením, budou-li tyto předměty "vystupovat" v příběhu.  
 
 Pokaždé, když dítě položí otázku, která se týká textu, využijte to jako příležitost k tomu, 
abyste spolu s ním vyhledali odpověď v příručce. To nesmírně rozšiřuje vědomostní základnu 
dítěte. 
 
 Vytvořte plakát, který zavěsíte na dveře nebo na stěnu tak, aby na něm dítě mohlo sledovat, 
kolik knih se již přečetlo; obrázky housenek, hadů, červů a vlaků, na nichž každý článek 
představuje jednu knihu, plní tento účel stejně dobře. 
 
 Podobně můžete vyvěsit nástěnnou mapu světa, na níž budou malé nálepky vyznačovat 
místa, kam byl zasazen děj čtených knih. 
 
 Pro méně ochotné čtenáře nebo velmi aktivní děti je často obtížné jen sedět a poslouchat. 
Papír, křídy a tužky jim dovolují zaměstnat ruce, když poslouchají. (Také si kreslíte, když 
mluvíte po telefonu.) 
 
 Dobrá rada: mějte knihu v pohotovosti pro případ, že budete s dítětem někde dlouho čekat 
(například u lékaře, při cestě vlakem, autobusem, autem). Kromě toho, že vám pomůže 
potomka zabavit, vznikne v malé hlavince i užitečná vazba, že knížka je dobrou volbou, když 
má člověk dlouhou chvíli. 
 
 Mějte vždy připravenou nabídku knih ke čtení s dítětem pro chůvu a vysvětlete jí, že 
„předčítání" je součástí její práce a má přednost před televizí.  
 
 Veďte příkladem. Dejte dětem šanci vás vidět, jak si čtete pro potěšení, mimo dobu vašeho 
čtení nahlas. Podělte se s nimi o své nadšení pro cokoli, co právě čtete. 
 
 Pokud chtějí číst děti vám, je lepší, pokud je kniha spíše snadnější než příliš těžká, stejně jako 
bicykl pro začátečníka je lepší menší než příliš velký.  
 
 Motivujte starší děti, aby četly mladším, ale ať jde o náhradu za vás jen částečnou, nikoli 
úplnou. Mějte na paměti: dospělý bývá nakonec vzorem pro dítě.  
 
 Omezte množství času, které děti tráví před televizí. Výzkum ukazuje, že po asi deseti 
hodinách u televize týdně výkon dítěte ve škole začíná klesat. Přílišné sledování televize 
vytváří návyk a poškozuje vývoj dítěte. 
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Co NE při čtení dětem? 

 
Dobré rady pro rodiče, prarodiče, učitele a všechny, kteří mají chuť číst dětem. 

 
 Nečtěte příběhy, které se vám samotným nelíbí. Váš nezájem se v průběhu čtení projeví a to 
popírá jeho smysl.  
 
 Nepokračujte ve čtení knihy, jakmile zjistíte, že jde o špatnou volbu. Jste-li pedagog, nemějte 
pocit, že musíte každou knihu spojit se školní prací. Nesvazujte široké spektrum literatury 
úzkými definicemi školních osnov.  
 
 Nezahlcujte posluchače. Při výběru četby ke čtení nahlas zvažte intelektuální, společenskou a 
emoční úroveň svého publika. Nikdy nečtěte texty, které jsou nad emoční úrovní dítěte.  
 
 Nevolte knihu, kterou mnoho dětí již slyšelo nebo vidělo v televizi. Jakmile je pointa příběhu 
známa, jeho zajímavost z velké části pomine. Můžete však přečíst knihu a poté se podívat na 
film. To je dobrý způsob pro to, aby děti samy viděly, o kolik toho kniha může zachytit více 
než film.  
 
 Při výběru povídek ke čtení nahlas se vyhněte knihám, které jsou příliš zatíženy dialogy; jsou 
obtížné pro čtení nahlas i poslouchání. Všechny vsunuté odstavce mají usnadňovat tiché čtení. 
Čtenář vidí uvozovky a ví, že jde o nový hlas, jinou osobu, která hovoří - ale posluchač to 
neví. A pokud spisovatel na konci nepoznamená, že to či ono "řekl pan Murphy", 
posluchačstvo nemá pojem o tom, kdo co řekl.  
 
 Nenechte se zmást získanými oceněními. Skutečnost, že kniha byla oceněna, ještě není 
zárukou toho, že se bude dobře číst nahlas. Většinou se ocenění uděluje za psaný text, nikoli 
za jeho poslechové kvality.  
 
 Nevnucujte dětem výklad příběhu. Příběh je možné si prostě vychutnat, není zapotřebí, aby 
měl nějaké poslání, stejně budete mít látku k diskuzi.  
 
 Nezaměňujte kvalitu s kvantitou. Desetiminutové čtení dítěti, s plnou pozorností a nadšením, 
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může v mysli dítěte zanechat mnohem výraznější stopu než dvě hodiny osamělého sledování 
televize.  
 
 Nepoužívejte knihu k výhrůžkám ("Pokud si neuklidíš pokoj, nebude večer povídka!"). 
Jakmile dítě nebo třída vycítí, že jste z knihy učinili zbraň, změní svůj postoj ke knihám z 
kladného na záporný.  
 
 Nesnažte se soutěžit s televizí. Řeknete-li "chceš raději povídku, nebo televizi?", obyčejně si 
vyberou to druhé. Je to, jako byste devítiletému dítěti říkali "chceš raději zeleninu, nebo 
koblihu?". Protože dospělí jste vy, vy volíte. "Televize se v tomto domě vypíná v osm třicet. 
Jestli potom, než půjdete spát, chcete přečíst příběh, je to možné. Jestli nechcete, také je to v 
pořádku, ale televize se vypíná v osm třicet." Nedopusťte, aby to vypadalo, že jsou knihy 
zodpovědné za to, že se děti nemohou dívat na televizi. 

Vhodné tituly ke čtení dětem 0-4 roky: 
 
Michal Černík: Paci, paci, pacičky 
František Hrubín: Špalíček veršů a pohádek 
Eduard Petiška: Martínkova čítanka, Birlibán 
Zdeněk Miler: Krtek a autíčko, Jak krtek ke kalhotkám přišel 
Daisy Mrázková: Můj medvěd Flóra 
Melanie Watt: Chameleon Leon 
Milena Lukešová (Helena Zmatlíková): Kdo chce koťátko? 
Zdeněk Miler, Hana Doskočilová: Jak krtek uzdravil myšku 
Josef Čapek: Povídání o pejskovi a kočičce 
Tereza Říčanová: Kozí knížka 
Gilbert Delahaye: Příběhy o Martince 
Astrid Lindgren: Lotta z Rošťácké uličky 
Beata Ostrowicka: Ale já to tak chci! 
Zdeněk Miler: Dětem 
Zdeněk Miler, Jiří Žáček: Říkáme si s krtkem 
 
Vhodné tituly ke čtení dětem 4-6 let: 
 
Václav Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky, Maková panenka a motýl Emanuel 
Karel Čapek: Dášeňka 
Hana Doskočilová: Eliška a táta Král 
Daniela Fischerová: Duhové pohádky 
Pavel Šrut: Verunka a kokosový dědek 
Ivona Březinová: Teta to zase plete 
Jiří Kolář: Z deníku kocoura Modroočka 
Václav Čtvrtek: O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi  
Hans Christian Andersen: Ošklivé káčátko 
Astrid Lindgrenová: Pipi Dlouhá punčocha 
Zdeněk Svěrák: Tatínku, ta se ti povedla 
Vhrsti: Už se nebojím tmy 
Olga Černá: Kouzelná baterka 
Martina Drijverová: Tamarín a pomeranč 
Aldous Huxley: Vrány z Hruškovic 
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Miloš Kratochvíl, Daniela Krolupperová: Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě 
Carlo Collodi: Pinocchiova dobrodružství 
Hugh Lofting: Doktor Doolittle 
Milne, Alan Alexander: Medvídek Pú 
Josef Lada: Mikeš 
Tove Janssonová: Příběhy o skřítcích muminech 
Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Kvak a Žbluňk se bojí rádi 
Petra Braunová: Ema a kouzelná kniha 
Alena Ježková: Prahou kráčí lev  
Miloš Macourek: Mach a Šebestová ve škole  
Jiří Kahoun: Příběhy včelích medvídků 
František Hrubín: Dvakrát sedm pohádek 
 

 

Čtení ve  školce 

 
Mateřské školy mohou - a také by měly - domácí čtení doplňovat. Dětem, kterým doma 
nikdo nečte, mohou navíc poskytnout příležitost ke každodennímu kontaktu s psaným 
slovem. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy, rozvíjet jejich 
potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a 
rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři" a dokážou si 
lépe poradit s životními výzvami.  

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože: 
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života. 
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. 
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury. 
 
Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství. Dnešní děti vyrůstají v 
jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Kontakt s 
živým slovem vytlačila televize, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz. 

Děti, které nemají cvik v užívání jazyka a uvažování, děti zbavené představivosti, kterou 
vytlačuje televize, budou mít potíže od počátku školní docházky i v pozdějším 
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životě. Emocionální a intelektuální propast mezi dětmi, kterým rodiče a pedagogové často 
čtou, a dětmi, jimž taková stimulace chybí, se v průběhu dětství prohlubuje. Láska ke knize by 
měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.  

Americký propagátor čtení pro děti Jim Trelease zase napsal: „Národ, který málo čte, málo ví. 
Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. 
Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt 
demokracie." A my se této velké civilizační hrozbě sami a dobrovolně vystavujeme.  

Kampaň Celé Česko čte dětem je adresována především rodičům. Řada rodičů má však 
problém najít volný čas nebo nemá motivaci dětem číst. Část z nich se mylně domnívá, že se 
dítě může naučit jazyk z televize nebo internetu. Je potřeba přesvědčovat rodiče o tom, že je 
důležité, aby si s dětmi co nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim 
doma. Současně by však měla děti podporovat v jejich jazykovém a duševním vývoji škola - i 
ona by jim měla umožňovat každodenní kontakt s knihou - vlastní čtení i předčítání učitele. 

Každodenní četba žákům pro radost a následné povídání o přečteném je nejlepší přípravou 
„půdy k tomu, aby mohla přijmout zrno a posléze vydat bohatou úrodu". Je to nejlepší 
způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, 
zlepšovat jejich soustředěnost. Důležité jsou také prokazatelné změny v chování dětí, kterým 
učitelé denně čtou: zklidnění, zlepšení konstruktivního myšlení a sociálních 
kompetencí, zájem o spolupráci, větší úcta k učiteli a přátelštější atmosféra ve třídě. 

 

MOUDRA

 
Daniel Pennac - francouzský pedagog, milovník literatury 

 
Sloveso „číst“ nestrpí rozkazovací způsob 

Sloveso číst nestrpí rozkazovací způsob.  
Tuto nechuť sdílí s několika dalšími: se slovesem milovat... Nebo například snít... 

Můžete to samozřejmě zkusit. Jen do toho: „Miluj mě!" „Sni!" „Čti! No tak sakra čti, 
rozkazuju ti, abys četl!"  
„Jdi do svého pokojíčku a čti!" Výsledek? Žádný.
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Umberto Eco - italský sémiolog, estetik, filosof a spisovatel 

 
Knih se jen tak nezbavíme  

"Kniha je jako lžíce, kladivo, kolo nebo nůžky. Jakmile jste je jednou vynalezli, už to lépe 
udělat nemůžete". 
 

Albert Einstein - teoretický fyzik 

 
Fantazie je důležitější než vědění. 

John Ruskin - anglický spisovatel, básník, vědec a umělecký kritik 

 
Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům. 

 

 

zdroj: www.celeceskoctedetem.cz 
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MŠ SPOLUPRACUJE S MÍSTNÍ KNIHOVNOU. 

KNIHOVNA ŘEPY 

 

 
Místní knihovna v Praze Řepích se nachází v moderních prostorách Kulturního centra 
Průhon a nabízí literaturu nejen pro dospělé, ale i pro děti. Nabídka knih se skládá 
především z beletrie, ale najdete tu i naučnou literaturu a výběr z denního tisku a časopisů. 
Každé ráno je zde pro návštěvníky připraven Deník Metro.    

NOVINKA: Online katalog 

Připravili jsme pro vás nový online katalog, kde můžete zjistit, jaké knihy se v danou chvíli 
nachází regálech knihovny a které jsou naopak půjčené. Pokud má vámi požadovaný knižní titul 
zrovna vypůjčený někdo jiný, můžete si jej zarezervovat. Zároveň se můžete přihlásit do svého 
čtenářského konta. Zde uvidíte aktuální výpis půjčených knih, u kterých je možné jednoduše 
prodloužit výpůjční dobu. Díky online katalogu tak odpadá nutnost prodlužování výpůjček 
prostřednictvím telefonu nebo emailu. 

Registrace 

Registrace probíhá osobně v naší knihovně. Při registraci budete vyzvání k předložení průkazu 
totožnosti a k úhradě členského příspěvku. Poté vám bude vystaven samostatný čtenářský průkaz, 
popř. můžete místo něj využít jednu ze svých čipových karet, jako je například ISIC nebo 
Opencard. 

Roční registrace 

Dospělí 100 Kč 
Děti (do 15-ti let) 50 Kč 

 
Půjčování knih 

Čtenář si může najednou vypůjčit maximálně 10 knih. Knihy půjčujeme vždy na 1 měsíc. V 
případě, že nestíháte knihu přečíst nebo ji z jiného důvodu nestíháte vrátit v daném termínu, rádi 
vám ji prodloužíme, pokud na titul není rezervace. Stačí zavolat nebo napsat email. Prodloužení 
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výpůjčky knihy je možné maximálně 2x. Za pozdní vrácení knihy účtujeme poplatek ve výši 5 
Kč/den.  

  

Spolupráce s Městskou knihovnou v Praze 

Řepská knihovna disponuje knihami z fondu Městské knihovny v Praze. Tyto knihy, které 
poznáte podle speciálních čárových kódů a polepů na hřbetech, můžete po zapůjčení vracet i na 
pobočkách MKP. Stejně tak knihy z Městské knihovny je možné vracet i zde. 

  

Další služby 

Knihovna zároveň slouží jako recepce KC Průhon, kde jsou návštěvníkům poskytovány informace 
o činnosti kulturního centra a další služby: 

  

- Rezervace a prodej vstupenek (poskytujeme slevy pro studenty a seniory) 

- Nabídka nápojů (káva, čaj, horká čokoláda, alko a nealko nápoje) 

- WiFi připojení k internetu (zdarma) 

- Zapůjčení tabletu (zdarma) 

- Posezení v příjemném klidném prostředí  

 

Návštěvní dny pro MŠ v úterý a čtvrtky vždy dopoledne. 

Je třeba exkurzi předem 1 týden domluvit. 

Společné čtení 3 týdny předem. 

  

 


