
SVÁTEK DĚTÍ 
JSME OSLAVILI S KNÍŽKOU

Se  školní  družinou  jsme  se  zapojili  do 
celonárodní  kampaně  Celé  Česko  čte 
dětem,  konkrétně do akce  Týden čtení 
dětem.

Každý den v týdnu od 2. do 6.  června jsme předčítali  dětem pohádky,  příběhy,  bajky 
a další dětské texty,  které jsme doplnili  doprovodným hravým programem a promítáním 
obrázků  na  plátno.  Ve  spolupráci  se  spolkem Kolokoč  využila  školní  družina  prostory 
a techniku v Kolokočovně. 

Pro čtení ve školní družině byla zvolena následující tematika:

PÍSNIČKOVÉ ČTENÍ
Týden čtení jsme zahájili  čtením o ztracených písničkách. Přečetli 
jsme si příběh šťastného skřítka a pohádku O čtyřech flétničkách. 
Byli jsme rádi, že obě ztracené písničky se nakonec našly. Jenomže 
v  tutéž  chvíli  se  nám  v  družině  taktéž  ztratily  dvě  písničky. 
Úkolem dětí bylo obě písničky nalézt a s kytarou si je zazpívat.

ČTENÍ O PROFESÍCH, POVOLÁNÍCH A ŘEMESLECH
O tom jak Olda si přál být bubeníkem, aby mohl rámusit, jak Ema si přála být 
vrátnou,  aby  mohla  ponocovat  a  Toník  si  přál  být  kominíkem,  aby  se 
nemusel umývat a o tom, jak všichni našli rozum jsme si přečetli  v úterý. 
Přidali jsme čtení o hasičích a policistech a přizvali za námi první oddělení. 
Čtení bylo provázeno otázkami všeho druhu. Úkolem dětí v tento den bylo 
popřemýšlet, čím by chtěly být, až vyrostou. Svá přání jsme napsali na papír 
a vyfotili se s nimi. 

ČTENÍ O BOBKU, TRUSU A ZÁCHODOVÉ MÍSE
Středeční předložené téma se dětem líbilo nejvíce. Čtením nás provedla čistotná myška, 
která odnaučila všechny své zvířecí kamarády dělat bobky do plínek. Z další knížky jsme 
se dozvěděli, že chobotnici pěkně dlouho trvá, než umyje všechny své tlapky a tímto pak 
nehorázně  dlouho  záchod  blokuje.  Ve  školní  družině  máme vyrobené  papírové  loutky 
myšky  a  dalších  zvířátek  s  plínkou.  Děvčata  nám  nakonec  pohádku  ještě  jedenkrát 
s loutkami přehrála.

ČTENÍ NA VOLNÉ TÉMA
Ve  čtvrtek  si  děti  mohly  vybrat  z  mnoha  předložených 
pohádek.  Přečetli  jsme  jich  dost.  Počínaje  Kanafáskem, 
kterak  vykouzlil  u  Jonáše v  pokoji  moře,  přes  Kouzelnou 
baterku,  která  vykouzlila  Frantovi  psa  Petalíka,  jsme  se 
dostali  až  ke  štěňátku,  které  si  přálo  mít  z  vajíček  malé 
pejsky a ejhle, vyklubali se pulci a náseldně zelené okaté 
žáby...

ČTENÍ O DOBRŮTKÁCH
V pátek jsme čtecí týden ukončili mlsáním. O dobrotách jsme si nejen četli, ale také jsme 
ochutnávali. Předčítali jsme krátký text Pralinky pro sousedku a pohádku O štěňátku, které 
dostalo  chuť  na  med.  Jelikož  ochutnávku  medu jsme už  měli  za  sebou z  besedy se 
včelařem,  ochutnávali  jsme  čokoládové  pralinky  (sousedce  jsme  stejně  jako  pejsek 
a kočička nenechali, protože stejně drží dietu...).

DĚTI CHTĚJÍ ČÍST DĚTEM
Některé děti ze školní družiny se do Týdne čtení zapojily také aktivně. Například Pepík 
přinesl dětem z domu text o dinosaurech, který sám přečetl a děvčata Bára s Danielkou si 
samy  vytvořily  vlastní  knihy.  Staly  se  spisovatelkami  a  ilustrátorkami,  své  knihy  nám 
na závěr Týdne čtení představily.

V  rámci  Týdne  čtení  byli  rodiče  s  dětmi  navštěvující  školní  družinu  přizváni  také 
na každodenní podvečerní akci Týden čtení v Kolokočovně a čtecí festival do kulturního 
domu.

Více o celonárodní kampani se můžete dozvědět: www.celeceskoctedetem.cz 

http://www.celeceskoctedetem.cz/

