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Milí přátelé čtenářských klubů, knih a čtení vůbec,

projekt, který dal vzniknout našemu časopisu, již skončil. Podíváme-li se nazpět, není to

špatný pocit. Pozitivní vliv klubu na čtenářství dětí se potvrdil i u žáků druhého stupně, do škol

se  dostalo  mnoho  titulů  současné  literatury  pro  děti  a  mládež,  vznikl  nespočet  inspiračních

materiálů.  Za  čím se  ale  v  Nové  škole  ohlížíme  nejraději,  jsou  lidé  –  dospělí  i  ti  mladší.  Na

příbězích  jednotlivých  dětských  čtenářů  vidíme  smysluplnost  celé  naší  práce,  často  i  za

hranicemi vytyčených cílů, které jsme v počátku omezili pouze na čtenářství. Dospělí nám pak

ukazují,  jak  velký  potenciál  má  kolegiální  podpora:  propojení  lidí,  kteří  nesou  inspiraci  a

vzájemně  se  motivují  k  dalšímu  učení,  kladou  otázky  a  konkrétní  požadavky  k  dalšímu

profesnímu rozvoji, sdílí společné cíle a hodnoty. Většina členů projektového týmu tuto živou síť
tvořila a profesně v ní rostla. 

Koncem  roku,  v  čase  bilancování  si  možná více  než  jindy  uvědomujeme,  že  radostná

ohlédnutí  často  působí  nostalgii  a  stesk  po  starých  dobrých  časech.  Tomu  bychom  se  rádi

vyhnuli, a proto se obracíme na Vás všechny, kteří máte chu  i nadále tvořit platformu kolegiálníť
podpory  rozvoje  dětského  čtenářství,  pokračujte  s  námi.  Konkrétní  možnost  realizace  nabízí

prostor První strany. Ta bude i nadále vycházet, do budoucna počítáme s pololetní periodicitou a

její  obsah by se měl rozšířit  o témata, která se týkají  čtenářství  i  mimo hranice čtenářských

klubů. Za nás můžeme přislíbit ta, kterými se zabýváme v současném projektu Nové školy, o. p. s.,

s  názvem  "Učíme  se  příběhem":  naratologie  a  výuka  literatury  v  knihovnách  pod  vedením

tandemu učitel/učitelka – knihovník/knihovnice. 

Děkujeme všem čtenářům a přispěvatelům za přízeň nejen v tomto kalendářním roce, ale i

po celý čas vydávání časopisu; a pokud si dáváte do nového roku předsevzetí, tak napsat něco do

První strany nezní zas tak špatně.

Poetické Vánoce a nový rok plný kladných postav a š astných rozuzlení vám přeje ť

tým čtenářského programu Nové školy, o. p. s.
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ÚTĚCHA Z LITERATURY

aneb 

POVZBUZENÍ Z POUČENÍ
 Cesta z ráje do ráje - ABC četby  Ezry Pounda

Zřejmě  to  zažíváme  všichni,  odhalíme  nějakou  svou  mezeru  ve  vzdělání,  hledáme

způsob jak ji  zaplnit,  objevíme k tomu tu správnou literaturu,  nastudujeme ji  a...  odhalíme

nepoměrně více dalších mezer ve vzdělání volajících po zaplnění. Možná si v takových chvílích

postesknete něco na způsob "Blahá nevědomost!" a máte veskrze pravdu. Vzdělávání, touha znát

a rozumět, umět je nikdy nekončící proces a začneme-li tuto touhu poctivě naplňovat, tak se

zákonitě dobíráme k jedinému jasnému cíli – k Sokratovo  "Vím, že nic nevím." Není to zrovna

uspokojivý cíl, ale právě pocit nenaplněnosti z jeho dosahování (dokonavý tvar tady opravdu

použít nelze) je tím, co nás na cestě k němu udržuje. 

V čase předvánočním se trocha toho biblického přirovnání vyloženě nabízí: Beru knihu

do ruky (paradoxně je to nyní Kniha léta od Tove Janssonové), čtu, zažívám štěstí, nořím se do

světa tam na severu, jsem v ráji. Začnu-li přemýšlet, co v textu působí toto mé štěstí, jak je

možné, že slova zde – a v jiných knihách zas naopak vůbec – v mé mysli konstruují živý svět,

který spolu s jeho postavami mohu obývat i já? A stojí mi takové přemýšlení za to? - Pokládám

si  otázku,  zda  poznat  musí  nutně  znamenat  vyhnání  z  ráje.  V  jistém  slova  smyslu  určitě,

opouštím totiž svoji  nevědomost, která je opravdu velmi blahá. Odhaluji svou nedostatečnost a

nikdy nekončící cestu k dokonalému poznání.  K čemu je to vlastně dobré? 

Ezra Pound, ač historicky kontroverzní osobnost, je pro mě jedním z lidí, kteří chápali

velmi dobře, že opustit ráj může mít své výhody a smysl a nemusí nutně být jen plynutím s

proudem naší kultury. Ve stručnosti bychom mohli jeho myšlenky parafrázovat do shrnutí –

abychom pak sami rozeznali, co ráj je a co není. K tomuto cíli také vedl své studenty, a  užť
přímo nebo prostřednictvím svých knih. Mohl by být inspirací pro nás, kteří máme z podstaty

své profese za úkol vyvádět děti z ráje nevědomosti. Proč to dělat? a co tím získají?, je podle mě

nutné si sám pro sebe v takové pozici poctivě zodpovědět. Jak to dělat?, je také otázka složitá,

ale znám-li odpově  na ty předchozí, pak mám v rukách i veškerá vodítka k posouzení, zda toď
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co se mi nabízí, je správnou volbou, či nikoliv.

Jako  odpově  na  otázky  zásadní  i  ty  hned  v  druhé  řadě  nejlépe  poslouží  slovaď
samotného  Ezry  Pounda,  není  třeba  dalších  shrnutí  či  parafrází.  (On  sám  je  zastáncem

kondenzace, slova mají mít význam, nemají-li – pryč s nimi.)  Náš výběr je ochutnávkou, ne

Poundovou kondenzací, autor ctí své vlastní principy a stručnější už opravdu být nemůže. Zde

je tedy pár soust z jablka, která vedou k poznání a k pozvání na cestu tam a zase zpátky:

O své knize 

Autor by rád navázal na tradici Gastona Parise a S.

Reinacha,  to  znamená,  že  chtěl  napsat  učebnici,  kterou

mohou číst "pro potěchu i k užitku" také ti, kteří už do školy

nechodí; ti, kteří do školy nechodili; nebo ti, kteří museli za

svých  školních  let  projít  zkušeností,  jaké  byla  vystavěna

většina mé generace.

Na konci knihy lze najít osobní řádky určené učitelům

a profesorům. Nehodlám jim cestu posévat trny. Chtěl bych,

aby i jejich úděl a život byl radostnější, a rád bych je ušetřil

nudy, kterou nemusejí ve svých třídách nutně zažívat.1

O čtení a literatuře

Velká literatura je prostě jazyk nabitý významem na nejvyšší možnou míru.2

Termín "význam" nelze omezovat příliš úzce na intelektuální nebo "chladně intelektuální" obsah.

Jak moc máte něco na mysli, co cítíte, když to máte na mysli, to všechno lze "vložit do jazyka".3

STUDENT se te  musí obrnit a připravit na nejhorší. Dostávám se k výčtu toho, co by si měl každýď
minimálně přečíst, pokud chce poznat, za co stojí ta či ona nová kniha.4

ŘECKO a Řím civilizovali JAZYKEM. O váš jazyk pečují vaši spisovatelé.5

1 POUND, Ezra. ABC četby. Přeložil Anna KARENINOVÁ. Brno: Atlantis, 2004. Ezra Pound. ISBN 80-7108-242-2. s. 9
2 Tamtéž s. 33
3 Tamtéž s. 43
4 Tamtéž s. 37
5 Tamtéž s. 30
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U poezie musíme hledět, alespoň se to tak jeví, na mnoho věcí. A zdá se, že spolehlivých údajů

máme k dispozici jen velice málo.6

O psaní

U všech, kteří začínají psát, je V PRVNÍ FÁZI vždy poznat, že píšou něco "na způsob" toho, co

slyšeli nebo četli.

Většina spisovatelů tohle stadium nikdy nepřekoná. V Londýně byla ještě v roce 1914 většině

veršotepců proti  srsti,  že poesie je dovednost,  kterou je třeba si  osvojit,  mysleli  si,  že psát se má bez

jakékoli průpravy, čekalo se, že psaní jen tak "vytryskne".7

O učitelích a  především pro ně samotné

Učitel nebo lektor představuje nebezpečí. Velice zřídka si uvědomuje, proč je tady a jaké je jeho

postavení. Lektor je člověk, který musí hodinu mluvit.

Francie se duchovně posunula do čela Evropy nejspíš tehdy, když se její učební hodina zkrátila na

čtyřicet minut.

Také jsem vyučoval. První lektorovou starostí je, aby se mu dostávalo slov, jimiž zaplní čtyřicet

nebo  šedesát  minut.  Profesora  platí  za  odučený  čas,  jeho  výsledky  se  většinou  nedají  posuzovat.

Člověk, který skutečně ví, může všechno, co lze předat, povědět velice málo slovy. Ekonomické

hledisko nutí učitele (houslí, jazyka nebo čehokoli jiného) roztáhnout látku tak, aby mu zaplatili za víc

hodin.8

Nezkušený učitel se ve strachu z vlastní neznalosti bojí přiznat, že něco neví. Možná tuto odvahu

sebere jen ten, kdo si uvědomuje, jak dalece se nedostatek vědomosti týká téměř všech. Pokusy nějak to

zastřít jsou z dlouhodobého hlediska jen ztrátou času.9

Není člověka, který by znal řekněme pasáž od verře 100 do verše 200 šesté knihy Odysseie tak

dobře, aby se něco nemohl dovědět, když ji znovu přečte SE STUDENTY, nikoli jen STUDENTŮM.10

Největší překážku možná kladou učitelé, kteří vědí jen o něco víc než posluchači a přitom chtějí

čerpat ze svých chatrných znalostí a zarputile se brání vyvinout sebemenší úsilí, aby se dozvěděli něco

6 Tamtéž s. 27
7 Tamtéž s. 69
8 Tamtéž s. 77
9 Tamtéž s. 79
10 Tamtéž s. 79
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víc.11

O životě

Jednou z radostí  středního věku je zjištění,  že jsme MĚLI pravdu a že jsme měli  mnohem víc

pravdu, než jsme věděli v sedmnácti nebo třiatřiceti.12

Tereza Nakládalová
metodička čtenářských programů Nové školy, o. p. s.

P. S.:

I my přicházíme s několika myšlenkami a návody, které vám na cestě poznávání mohou 

být k užitku. K již vydaným publikacím – k volnému stažení na www.ctenarskekluby.cz – 

přibydou velmi brzy ještě dvě další – Kniha je přítel k tématu biblioterapie a inspiromat do 

dílen čtení.

11 Tamtéž s. 32
12 Tamtéž s. 24
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CO SE DĚJE V PROJEKTU
Konec projektu byl čas předávání zkušeností
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Od nejasného očekávání po předávání zkušeností

Nabídka vyrazit na jednu z dílen Burzy nápadů čtenářských klubů v roli lektorky ve mně

nejdříve vyvolala obavy a pořádnou dávku trémy. Vystupovat před dospělými je přeci jen něco

jiného než před dětmi. Uklidnilo mě však vědomí, že budu předvádět čtenářskou lekci, kterou

jsem sama vytvořila.  To,  že  knížka  14-14  Přátelství  napříč  staletími v  našem  klubu  neupadla

v zapomnění, ale koluje téměř bez odpočinku, a to i  mezi čtenáři naší lekcí nepolíbenými, mě

velmi těší. 

Den D,  plánovaný už  od  jara,  nastal  a  my nastoupily  před  devět  dospělých  čtenářů

plných očekávání. I když jsme měly s Markétou zpočátku strach, že lekce bude „odbytá“ během

chvíle, protože dospělí budou hned všechno vědět, všichni  přítomní  se do povídání o knížce

opravdu poctivě ponořili.  Rádi využili  možnosti stát se na chvíli dítětem, které někdo vede a

ukazuje mu, kudy kam. Lekce totiž není o tom, zda někdo něco ví, nebo ne, ale o tom, co koho

napadne a jaké se nám v hlavě líhnou otázky. A jak jinak vést děti k přemýšlení než otázkami,

na něž hledají odpovědi?

A jak to tedy bylo s těmi obavami a trémou? Ukázaly se jako naprosto neopodstatněné!

Velkou oporou mi byla moje kolegyně Markétka a také Bohunka Jochová, která nade mnou bdí

od začátku do konce. Oběma za to patří ohromný dík!

Kdyby mi někdo před třemi lety, v době, než jsme se poprvé setkali ve Vinoři, řekl, že se

takhle oficiálně dostanu před zraky dospělých, které bude zajímat moje práce a  zkušenosti, asi

bych si poklepala na čelo a brala to jako dobrý vtip či pasáž ze sci-fi příběhu. Ale neuvěřitelné a

zcela nepředstavitelné se stalo skutečným. Se zdravým sebevědomím ve mně roste i pokora

k práci ostatních. I když něco umím, nekončí tím moje cesta k dalšímu učení se.

A proto, Čtenářské kluby a také náš čtenářský klube, díky za skvělé tři roky, za podporu

a příležitost… Příležitost pracovat na sobě, učit se, mít radost ze své práce a radost činit sobě

i dětem!

Lucie Lazecká
manažerka ČK v Záhoří u Písku a regionální koordinátorka pro Písek
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Jakou zkušenost bychom mohli ještě předat dál?

Sdílení mezi pedagogy a v projektu Čtenářské kluby

Slovo „sdílení“ je možná nadužívané. Každý mu nějak rozumíme, nějak si ho vykládáme.

Sdílení je pro mne představení aktivit, které realizuji, ale i společná práce s kolegy a společné 

výstupy. 

Co nám brání při sdílení s kolegy? Po čase jsme ohroženi profesionální deformací. Máme

strach z vlastní chyby. Někdy podléháme pocitu, že víme, jak máme věci správně dělat, a 

nechceme se s nikým radit. Ve škole jsme v pozici, že „přece my víme“. Většina našich interakcí

probíhá se žáky a ti opravdu často nevědí. Nemáme důvěru k sobě navzájem, obáváme se 

kritiky, chybí nám odvaha otevřeně hovořit o své práci. Spolupráce bývá často formální. 

Domnívám se, že sdílení brání i nedostatečná profesní příprava. Studium na vysoké škole a 

další vzdělávání učitelů je stále málo zaměřeno na dovednosti jako je učení se od kolegů, 

výměna zkušeností se zaměřením na příklady dobré praxe, spolupráce, plánování a realizace 

společných aktivit. Je otázkou, do jaké míry je sdílení součástí kultury našich škol. Je pro nás 

skutečnou hodnotou? Je součástí dovedností vedoucích pracovníků? Umím si představit, že jsou

pedagogové, kteří nemají pro sdílení dostatek příležitostí. 

Učitel pro sdílení potřebuje podmínky. Dochází ke změnám k lepšímu. Objevují se 

dlouhodobé projekty, např. Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy. Sdílení bylo 

zařazeno do Šablon I a Šablon II. Realizuje se stínování (včetně výjezdů do zahraničí), kulaté 

stoly, odborné panely. Změnou jsou i aktivity MAP, společné vzdělávání pedagogů v „území“. 

Spolupráci mezi pedagogy a školami do te  zď  části bránilo financování na žáka, které vytvářelo 

konkurenční prostředí. Na straně vzdělavatelů, tj. organizací poskytujících DVPP, se objevují 

programy, které přímo předpokládají sdílení účastníků, jsou dlouhodobé, nabízejí navazující 

setkání nebo letní školy. 

V projektu Nové školy, o. p. s., se sdílení zapojených pedagogů podařilo. Domnívám se, 

že hlavním faktorem je čas. Vybudování atmosféry důvěry mezi aktéry prostě vyžaduje čas. 

Zkušenost ukazuje, že důvěra se buduje nejspíš po celý jeden rok. Navzájem se poznáváme, 

utvrzujeme se v tom, že máme společný zájem – podpořit dětské čtenářství. Vyjasňujeme si 

svoje role a možnosti v projektu.  Společně se učíme, čerpáme metodickou podporu. Opakovaně

se setkáváme, zažíváme spolu klubová setkání. Skládáme mozaiku pohledů nás dospělých ve 

prospěch dětí, ve prospěch jejich individuálního pokroku. Do klubů přicházejí děti - hosté, ale i 
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dospělí hosté - kolegové, učitelé ze sousedních škol.

Setkáváme se v širších týmech. Na našich setkáních jsou přítomné knihy a čtení. Naše 

setkání tak souvisejí s kluby – skutečně, opravdově. Vytváříme společenství v Centrech 

kolegiální podpory. Zažíváme obavy, úlevu, přátelskou a tvůrčí atmosféru. Máme společný 

zájem – čtení, dětskou literaturu, hledání nových metod, které by byly účinné při práci 

s dnešními dětmi a v dnešní době. Získáváme odvahu. Daří se nám oslovovat s myšlenkou 

čtenářských klubů další učitele. Sdílení našich názorů a zkušeností má smysl. Dáváme, ale také 

dostáváme. Zažíváme souznění a sdílíme nadšení z četby, z práce, z dětí. 

Naděžda Dvořáková
speciální pedagog pro ČK v Náchodě a Meziměstí
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Podzim v jednom klubu 

aneb 3x ČK Březno

1. Knihovna

V novém školním roce jsme se čtenářským klubem opět navštívili knihovnu 

v Chomutově. Paní knihovnice pro nás připravily novinky na trhu dětské literatury. Ačkoli 

některé z nich již máme v naší knihovničce, přesto několik čtenářů sáhlo i po nich - Maruška si 

vzala titul Moje sestra žije na krbové římse a Nicolas Straku v říši entropie. Knihy oba dva 

zaujaly natolik, že si je později v klubu půjčili. Týnka záměrně sáhla po svém oblíbeném Dárci. 

Ostatní si vybrali z neznámé beletrie a musím říci, že mě jejich volba dosti překvapila, nebo  ť
vybočovala z jejich běžných zájmů. Očekávala jsem například, že Nicolase zaujme fantasy 

Korsak a zlatý meč. Přiznal ale, že fantasy už má dost. Pro jeho sestru Terezku, milovnici 

barevně sladěných knih, jsem měla připravený titul Pes, kocour a sirotek. Ji však zaujal vtipný 

název Hilda a pidilidi. Vojta si hrál s hýbankami v Klubu teoretiků. Jediná Kája zůstala věrna 

svým strašidelným příběhům a listovala v knize Waren XIII.

Ostatní knihy, které zůstaly „na ocet“, jsem pak musela představit sama. Zmíním jen ty, 

nad nimiž se rozvinula debata. To je případ Zpovědi Jonatána Papírníka - příběhu imaginárního

kamaráda navštěvujícího podpůrnou skupinu. Velmi živě jsme diskutovali o tom, jaké 

problémy mohou trápit imaginární kamarády, a vzpomínali, kdo z nás takového kamaráda měl.

Myslím, že čtenářská lekce s touto tematikou by děti bavila. Zajímavá pro nás byla také fantasy 

Otazníková říše - především proto, že ji napsala třináctiletá dívka. Může být inspirací jiným 

mladým spisovatelům.Jak to tak bývá, nakonec vyhrála ta nejvíce odstrkovaná kniha. Po 

přečtení anotace nakladatelství Albatros („Kryštof je úplně obyčejný kluk, i když trochu samotář. 

Bydlí s mamkou a ta kou v Praze, ve škole mu to moc nejde, a protože nechce hrát s klukama fotbal, ť
nemá žádné kamarády. Ale jedné noci objeví ve svých snech cosi nevídaného a nečekaného. Tak poj te ď
spolu s ním tento svět objevovat. Svět, ve kterém můžete popustit uzdu své fantasii a stvořit cokoliv se 

vám zamane. Vstupte do báječné země, kde místo sněhu padá šlehačka a místo vody teče limonáda. Ale 

také do světa, ve kterém se s příchodem Kryštofa začíná kdesi v podzimním lese rozpínat děsivý stín“) 

zůstali členové nejprve úplně zticha. Vykládala jsem si to jako nezájem, ale to jsem se mýlila - 

oni hluboce přemýšleli. Vzápětí se strhla lavina teorií, co je „děsivý stín“. Padaly názory, že 

fantazie bývá pokřivená skutečností, že je hlavní hrdina v kómatu nebo prostě jen dospívá a o 
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fantazii ztrácí zájem.

Zkuste v klubech vymyslet své vlastní hypotézy. Snad vám naše zkušenosti budou 

k užitku a poslouží jako inspirace pro další práci v klubech. 

2. Matrix

Na jednom zářijovém klubu jsme si  navodili  situaci  podobnou jako ve filmu Matrix,  kde si

hlavní hrdina Neo musí vybrat pilulku zapomnění, nebo vědění.

Naše možnosti se však týkaly čtení a měli jsme 4 

volby:

„Můžete si vybrat jednu pilulku“

a) Máte knihy zdarma

b) Každá kniha je skvělá

c) Vaše oblíbená postava ožije

d) Jste za čtení placeni

Kolem ankety se strhla zajímavá debata. Téměř všichni

členové zavrhli možnost b s vysvětlením, že popírá smysl

čtenářství, nebo  knihť u si vybíráme právě pro to 

překvapení, zda se nám bude líbit, či nikoli.

Zajímavý byl pohled dívek, které volily vesměs možnost c, ovšem s představou, že více než 

literární postavu oživí herce ji ztvárňující. Jen Terezka chtěla Bellu ze Stmívání, protože je jí 

sympatická. Nicolas se naopak této možnosti obával – byl by s postavou kamarád? Nezlobila by 

se na něj postava? A co by se stalo s příběhem?

V podstatě jsme ale všichni praktičtí a líbilo by se nám dostávat za naši oblíbenou činnost 

peníze. Knihy zdarma máme totiž v knihovně. Jen jsme diskutovali o výši odměny. 

A co vy? Jak byste si vybrali? 

Zdroj: Www.facebook.com/vuneknihy

 

3. Poslední 

„Paní učitelko, vyři te na tom setkání vď  Praze, že my budeme tak dlouho psát dopisy

vedoucím projektu, až je donutíme, aby vymysleli něco nového“ – těmito Nicolasovými slovy

začal náš poslední klub. Během něj dostaly děti za úkol napsat dopis kamarádovi, který odjel.

Jmenoval se… Čtenářský klub.
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Při jejich společném sdílení pak Terezku napadlo, zda existují čtenářské kluby nejen 

v České republice ale i v jiných částech světa. Což mi připadalo jako zajímavá alternativa 

k úvodní větě. Tohle by mohla být naše budoucnost. Mohli bychom založit chaty k navazování 

přátelství napříč všemi kluby.

Skončím opět hláškou z klubu – „a paní učitelko, ten kamarád Čtenářský klub odjel 

napořád nebo se vrátí?“….CO BYSTE ODPOVĚDĚLI?

Nikola Hobrlantová
manažerka ČK v Březně
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Kluby naruby aneb když se role vymění

aneb 3x ČK Litvínov

Schůzky čtenářského klubu vedou zpravidla dva kluboví manažeři. Ti mají za úkol 

vymyslet a připravit pro děti program, kerý by měl ideálně obsahovat sdílení domácí četby a 

dílnu čtení. Zpestření programu čtenářskou lekcí je nadstavba, jíž manažeři sledují nejrůznější 

čtenářské cíle. Co když se ale role vymění a vedení klubu se ujmou děti? Zájem o tzv. kluby 

naruby u nás v litvínovském čtenářském klubu vzešel spontánně ze strany dětí. Konaly se 3 

schůzky, které si připravili dětští účastníci klubu a o jejichž programu jsem dopředu neměla 

vůbec potuchy. Kamila jakožto klubová vedoucí z řad pedagogů byla v průběhu přípravného 

týdne dětem k dispozici a pokud projevily zájem, ochotně s nimi před klubovou schůzkou 

diskutovala jejich návrhy. Nejprve se poj te se mnou podívat, jak to  v našich klubech naruby ď
vypadalo.

Klub naruby č. 1

O vedení  projevila zájem Kačka. A protože, jak všichni dobře víme, klub vedou dva, 

Kačka si hned na pomoc přizvala Terku. Nutno podotknout, že Terka k roli klubové vedoucí 

přišla jako slepý k houslím, nebo  Kačka bez předchozí konzultace s kamarádkou rozhodně ť
prohlásila: „Příští klub vedeme my s Terkou.“ Holky si na úvod připravily sdílení domácí četby. 

Ptaly se: „Co ses díky četbě své knihy naučil/a?“ 

Při úvodním sdílení nikdo nesklouzával k příběhu, všichni nalezli něco, co se díky knize naučili, 

vznikly také zajímavé myšlenky s odkazem na knihy, např. důvěra ve vztahu učitel-žák v souvislosti 

s tématem učitele, který unesl svou žačku (kniha Panenka, H. Overtonová); každý má svou minulost – 

není možné posuzovat člověka za jeho činy, když nevíme, co prožil, např. špatný zážitek v dětství (kniha 

Dítě v mlze, M. Goffa); vše je možné (sci-fi Mezihvězdný express, P. Reeve).

Kačka při sdílení moc nevnímala, spíše byla zamyšlená nad něčím jiným, ale přehnaně reagovala 

na některé odpovědi v průběhu klubu (chtěla se angažovat z pozice vedoucí, nerespektovala tak docela, že

v klubu si vytváříme prostředí, kde jsme si všichni rovni).

Po úvodním sdílení nás čekala práce se společným textem. Kačka vybrala knihu Říkejte 

mi Tini od Martiny Stoessel, kterou mladší holky znají ze seriálu Violetta, v němž ztvárnila 
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titulní postavu. V rámci čtenářské lekce jsme měli společně nahlas přečíst úryvek ze stran 9 až 

12. Děvčata se rozhodla zapojit práci se čtenářskými kostkami. Závěrečnou aktivitu v jejich 

čtenářské lekci představoval komplexní úkol, jehož cílem bylo mimo jiné zjistit, co si o Tini 

myslíme. Každý jsme na malý papírek měli napsat, jaká podle nás Tini je. Poté jsme ještě dostali

úryvek textu, v němž zaznělo mnoho informací o postavě, a měli jsme posoudit, zda i po 

přečtení úryvku vnímáme Tini stejně. Pak jsme měli umístit papírek na plakát s namalovanou 

Tini. Podle toho, jak jsme to cítili, jsme měli přiložit papírek k srdci, hlavě nebo k nohám. 

Vyvrcholením aktivity bylo přečtení lístečků a vysvětlení důvodů, které nás k našim záznamům

vedly.

Text vybrala Kačka, která knihu dostala k Vánocům a chtěla se zřejmě o zážitky podělit.  Děvčata 

zvolila moc pěkný text, jehož potenciál by se dal mnohem více využít např. otázkami jdoucími za text. 

V některých momentech se typ textu zcela neslučoval s tím, na co se ptaly kostky, i tak se díky kreativitě 

všech přítomných došlo vždy k cíli, mnohdy k velice překvapivému závěru.

Při samotné četbě textu vyvstaly otázky, nad kterými jsme vedli živou diskusi (např. význam 

jména – vymýšleli jsme, co může jméno Martina znamenat). Osobně mne velmi zaujala myšlenka 

přiřazování lístečků k hlavě, srdci a nohám. Dívkám se podařilo vybrat taková místa na těle, která na 

první pohled dávají tušit, jaké vlastnosti/charakteristiky k nim lze přiřadit (např. laskavá k srdci, chytrá 

k hlavě, aktivní k nohám).

Zbyl čas i na dílnu čtení, v níž jsme již neměli plnit žádné zadání, pouze si užít vlastní 

četbu.

Jako manažerky jsme se držely hodně stranou a nechaly jsme dívky, aby se s vedením klubu 

popasovaly samy. Velkých zásahů nebylo potřeba, spíše občas lehce nasměrovat, doptat se.

I přes to, že muselo být pro děvčata těžké kompletně naplánovat a zvládnout celý klub, tedy 90 minut, 

chopily se toho velmi dobře. Kamila jim poskytla před klubem několik instrukcí a doplnila jejich přípravu.

Holky k ní zodpovědně přicházely pro zpětnou vazbu a promýšlely činnosti, měly vše skvěle připravené, 

jen při samotném vedení zafungovaly pochopitelné bariéry jako stud a tréma.

Plynulost chodu klubu narušil určitý konflikt mezi Kačkou a Terkou, když se zřejmě nějak 

neshodly při plánování aktivit, což se později odrazilo  v nesouhře při vedení. Ke konci klubové schůzky 

mě Terka požádala, abych dílnu čtení ukončila já a uzavřela jejich program.

Reakce ostatních dětí na vedení děvčat byla velmi dobrá: vnímaly, byly aktivní, uvědomělé a přirozené. 

Nepozorovaly jsme žádnou odchylku od běžného chování. 
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Klub naruby č. 2

Druhého klubu naruby se ujaly Klementýna s Libuškou. Na úvod si pro nás připravily 

otázku: „Jaký může mít kniha konec?“ Měli jsme se zamyslet nad tím, jak obecně můžou knihy 

končit.

Při úvodním sdílení jsem se snažila děti nasměrovat, aby se zamyslely také nad tím, jak by podle 

nich mohla končit kniha, kterou mají právě rozečtenou. Všichni kromě Vojty dokázali stručně odpovědět 

a zdůvodnit své domněnky. Vojta se pustil do podrobného líčení děje knihy Nikola Šuhaj Loupežník.

Libuška se snažila reagovat na odpovědi čtenářů tak, jak to děláme my. Dávala nám zpětnou vazbu, bylo 

zřejmé, že pečlivě poslouchá naše odpovědi. Dokázat dát zpětnou vazbu je pro děti velmi obtížné, Libuška 

mne příjemně překvapila. Bylo vidět, že se snaží napodobit náš přístup k sdílení domácí četby.

Dále bylo na programu čtení s předvídáním. Čekala na nás 1. část příběhu Láska 

s příchutí smrti od autorky píšící pod jménem Veronica Kresta. Jednalo se o příběh publikovaný

na Wattpadu (online platformě pro psaní a čtení různých příběhů). Holky si vytyčily cíl 

seznámit nás s aplikací, ve které si můžete číst „knihy“ v mobilním telefonu. Současně jsme 

měli poznat text napsaný amatérem. Nejprve jsme si vybraný text každý pro sebe potichu 
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přečetli a poté jsme se měli pokusit domyslet a dopsat možné pokračování ve stejném duchu.

Text byl velmi dobře zvolený. Vzbudil zájem a aktivně zapojil všechny zúčastněné. Námět (škola, 

rodina, vztahy, intimita)  na děti zapůsobil. Text končil pasáží, která vybízí k další tvorbě: „Políbil mě, já 

jsem se snažila dostat z jeho sevření, ale nepustil mě. Líbal mě a já ho nechala, najednou mi zajel rukou 

pod triko.“

Při čtení našich pokračování jsme si přirozeně povídali o tom, jak na nás působí. Panovala hezká 

atmosféra, děti dokázaly ocenit jednotlivé výtvory. Každý z nás přistoupil k pokračování osobitě, přesto se

všem podařilo vyjít z nějakého detailu, který byl v původním textu obsažen. Jediný David nechtěl 

pokračování sepsat, pouze stručně řekl, co se podle něj stane dál, ale při čtení našich výtvorů na něm bylo

vidět, že ho trochu mrzí, že pokračování taky nepsal.

Po práci se společným textem nás dívky vyzvaly k dílně čtení. Při samostatném čtení 

jsme měli přemýšlet nad tím, jak by se podle nás mohl příběh naší knihy dále vyvíjet. Dílnu 

čtení jsme zakončili sdílením našich nápadů a vysvětlením důvodů, které nás k nim přivedly.

S plněním dílny čtení neměl nikdo problém. Pouze Vojta měl opět potřebu vyprávět předchozí děj 

knihy velmi podrobně.

Celý program provázala děvčata pojícím prvkem „pokračování/dokončení“. Vycházela tedy 

z modelu, který běžně na program našich klubových schůzek aplikujeme. Libuška a Klementýna byly 

pěkně sladěné, působily přirozeně, daly si velice záležet na přípravě. Svůj plánovaný program před 

klubem několikrát konzultovaly s Kamilou a podle jejích slov věnovaly pozornost detailům.

Když se dívky na závěr ptaly, jak se nám klub líbil, děti jim spontánně zatleskaly. Toto milé gesto 

je moc potěšilo a potvrzuje, že u nás v klubu panují hezké vztahy. Na konci klubové schůzky projevil 

David zájem o vedení příštího klubu.

Klub naruby č. 3

Poslední klub naruby, vedený netradičně pouze Davidem, se konal v den rozdávání 

pololetního vysvědčení. David sice původně naznačoval, že schůzku povede s Vojtou, ale 

nakonec ji vedl sám. Na úvod prohlásil, že te  si povímeď , jak jsme pokročili v četbě našich 

knížek.

Hned po příchodu některých dětí bylo jasné, že se na jejich náladě podepsalo obdržené vysvědčení

a obavy, jak bude doma rodiči přijato. Při úvodním sdílení jsem musela převzít slovo, protože David vůbec

nejevil zájem aktivitu vést. Naznačil, že jde o činnost, kterou provádíme běžně, a dal od ní „ruce pryč“. 

Přestože šlo o improvizované sdílení, narazili jsme např. na skutečnost, že každý čtenář může vnímat 
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postavy ze stejné knihy jinak (Klementýna reagovala na Kačku, která představovala knihu Léto na 

táboře, slovy „to je zajímavé, jak odlišně postavy z této knížky vnímáme“). Také jsme si připomněli, že se 

náš pohled na postavu v průběhu četby může změnit. Libuška to demonstrovala na svém postoji k panu 

Smra ochovi ze stejnojmenné knihy. Ještě dodala, že se změnil obecně její pohled na bezdomovce.ď
Hlavní náplní klubového programu bylo psaní příběhu podle vylosovaného žánru. David 

měl připravený klobouk a v něm lístečky s jednotlivými žánry. 

Když nás David seznámil s tím, co máme dělat, rozhodla jsem se po krátké úvaze znovu 

zasáhnout. Jeho nápad se mi líbil, ale vytušila jsem, že je takovéto zadání příliš volné a že se nám bude 

příběh psát lépe, když budeme mít stanovená společná klíčová slova. Kamila navrhla, že každý z nás 

napíše nějaké slovo na papírek a pak si jich několik vylosujeme z Davidova klobouku. Tak jsme to potom 

také udělali. Naše klíčová slova byla: pes, láska, kamarád, hovínko a příroda.

Mezi vylosovanými žánry byl cestopis, pohádka, detektivka, fantasy, romantické, sci-fi, humorné 

a „modern“ (podle Davida příběh z budoucnosti). Kačka po chvilce prohlásila, že už je hotová, že ta slova 

napsala do jedné věty. Upozornila jsem ji, že má psát příběh a ten že má obvykle vět víc. Po nějaké době 

za mnou opět přišla s tím, že už má příběh napsaný, co má dělat dál. Navrhla jsem jí, že může bu  napsatď
ještě jeden příběh, nebo si číst svoji knihu. Nakonec všichni (i Kačka) byli tak zabraní do psaní příběhu, že

by klidně psali ještě delší dobu.

Po samostatné práci následovalo sdílení našich příběhů. Po dočtení příběhu si jeho autor

ještě hodil čtenářskou kostkou. Kostku volil podle toho, zda byl jeho příběh dokončený, nebo 

zda napsal pouze část příběhu. Odpovídat na  otázku z kostky mohl kdokoliv.

Terčino hlasité čtení jejího příběhu bylo naprosto bezchybné. Normálně má Terka s hlasitým 

čtením velké obtíže, takže jsem byla mile překvapena, že když čte po sobě, žádné problémy nemá. 

Klementýna se moc nedržela svého žánru (cestopis). Zaprvé moc netušila, co to cestopis je, i když se jí to 

Kamila snažila v rychlosti osvětlit, zadruhé chtěla psát o lásce (to byl spíš hlavní důvod). Libuška se 

zmínila, že by radši než příběh z budoucnosti psala příběh z minulosti (hodně ji zajímá židovská 

tematika). Pro Markétu bylo napsat romantický příběh velkou výzvou, protože, jak sama zmínila, takové 

knihy nečte. Všichni dokázali odpovídat na otázky, které jim padly na kostkách.

Velmi nás i děti překvapilo, že David zvolil za hlavní úkol psaní, protože obvykle přistupuje 

k psaní na klubu s nechutí. Často si chce hlavně číst, ale překvapivě čtení knihy vůbec nezařadil. Na 

konci klubu už měli všichni náladu dobrou a nikomu nevadilo, že jsme neměli dílnu čtení.

Důvodem mých častých zásahů byl fakt, že David svůj plánovaný program nebyl ochoten předem 

s Kamilou diskutovat. Zaměřením úvodního sdílení na žánr čtené knihy mohl lehce docílit toho, že 

bychom si připomněli, co víme o různých žánrech. Mohli jsme se pokusit vystihnout charakteristické rysy
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jednotlivých žánrů a tím si lépe uvědomit, jak se od sebe příběhy různých žánrů liší.

Když zpětně hodnotím kluby naruby, musím říct, že v historii naší klubové činnosti 

představují něco výjimečného, něco významného. Pro ty, kteří si vyzkoušeli vedení klubu, bylo 

překvapením, jak hodně času samotná příprava klubového programu zabere. Velmi se divili, že 

i já s Kamilou při přípravě programu spolu komunikujeme. Zjistili, že práce ve dvojici může mít 

svá úskalí. Terka po klubu přiznala, že práce ve dvojici nebyla vůbec lehká, že se s Kačkou 

„nedalo komunikovat“. Při samotném vedení klubu si ale velmi dobře uvědomovala, že se jedná

o jejich společné dílo a že projevovat své antipatie není na místě. I já jsem s dětmi otevřeně 

mluvila o tom, že je pro mne velmi obtížné s někým spolupracovat. Co nás s Kamilou „nutí“ 

k překonávání odlišností je to, že chceme pro děti vytvořit smysluplný program, tedy to, že 

máme společný cíl. Samotné vedení klubu bylo pro děti novou zkušeností. Děti sice před svými 

spolužáky občas vystupují, když prezentují např. referáty, ale kompletní vedení celého 

programu, kdy se od ostatních očekává aktivní zapojení, představuje velmi intenzivní zážitek. 

Konfrontace s trémou, studem a jistými obavami je na místě. I když všichni svůj program 

promýšleli, největšího zadostiučinění se dostalo bezesporu dvojici, která připravila klub naruby

č. 2. Důvodem byl prostý fakt, že děvčata zvládla svůj program takzvaně prodat. Přínosem pro 

všechny přítomné děti mohla být také skutečnost, že jsem program dopředu neznala a to, jak 

jsem se potýkala s plněním úkolů, bylo naprosto přirozené a autentické (více k autentickému 

modelování viz První strana, č. 7).

I pro mne osobně představovaly kluby naruby ohromnou zkušenost. Poskytly mi cenné 

informace ve třech oblastech.

Jak děti reflektují naše kluby

Kluby naruby mi umožnily nahlédnout na to, jak děti reflektují strukturu klubového 

programu. Všechny kluby pod vedením dětí začínaly sdílením domácí četby. Z toho dvě první 

dvojice dětských manažerů zařadily zaměřené sdílení, tedy sdílení s konkrétní otázkou. Dílnu 

čtení jsme měli ve dvou případech ze tří a působila spíše okrajovým dojmem. Vzhledem k tomu,

že dílna čtení představuje v našem klubu spolu s úvodním sdílením nejdůležitější bod 

programu, celkem mne zarazilo, že pokud byla dílna zařazena, nebyla jí věnována velká 

pozornost. Hlavní důvody, proč tomu tak bylo, můžeme spatřovat ve snaze dětí se při přípravě 

svého programu „vytáhnout“  něčím speciálním a pro ně blízkým, přičemž na dílnu čtení již 
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nezbyde tolik času a energie. Pro první dvojici, resp. pro Kačku to speciální představovala 

kniha Říkejte mi Tini, kterou jako jednu z mála knih dočetla celou až do konce, a pro druhou 

dvojici, resp. pro Klemču byl tím speciálním Wattpad, kterému začala dávat přednost před 

čtením klasických knih. 

Z mého pohledu připravily logicky nejpropojenější program Libuška s Klementýnou. 

Všechny aktivity se nějaký způsobem dotýkaly tématu „pokračování/dokončení“. Provázanosti

jednotlivých aktivit nějakým pojícím prvkem se snažíme vždy dosáhnout i my dvě s Kamilou. 

Jedná se o důležité kritérium, které při tvorbě programu sledujeme. Fakt, že děti svůj program 

neskládaly úplně nahodile, dává tušit, že si všímají a uvědomují si zákonitosti a posloupnosti, 

které na klubových schůzkách zažívají.
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Co děti baví

Díky klubům naruby jsem měla možnost nahlédnout i na to, co děti baví. Jaké aktivity 

zařadily, jaké materiály a témata vybraly, to vše mi poskytlo informace o tom, co je zajímá, co si

užívají a z čeho mají radost. Pro mne překvapivě všechny kluby naruby obsahovaly nějakou 

společnou aktivitu. Sice čas od času čtenářskou lekci zařadím, ale převážně se při přípravě 

klubového programu orientuji na dílnu čtení, tedy na práci s vlastním textem. Zařazení práce 

se společným textem a upozadění dílny čtení je v rozporu s tím, co slýchám pravidelně na 

našich klubových schůzkách. Jedná se o otázky typu „Kdy si budeme číst?“ Osobně si tento 

nesoulad vysvětluji i tím, že pokud připravovaly klub děti, čtení vlastních knih nepřikládaly 

takovou váhu, kdežto za normálních okolností je pro ně četba knihy podle jejich výběru velmi 

důležitá. Proto je nutné na zařazování práce se společným textem na úkor dílny čtení třeba 

hledět kriticky a je důležité zohledňovat i to, jak se děti projevují při běžných klubových 

schůzkách.

Velkou novinkou bylo pro mne seznámení s Wattpadem. Nikdy předtím jsem o něm 

neslyšela a díky klubu naruby č. 2 jsem si uvědomila, že děti vyhledávají četbu i jiných textů 

než jenom papírových knih a e-knih. Sama jsem si na Wattpadu od té doby nějaké příběhy 

přečetla a chápu, že mají své fanoušky. Také jsem se při běžných rozhovorech o čtení ptala dětí,

zda čtou na Wattpadu, a skoro všechny děti mi potvrdily, že ano. Zde se nabízí zamyšlení, zda 

děti, které říkají, že nečtou knihy, opravdu nečtou, nebo jenom čtou něco jiného.

David zařadil úkol, ve kterém bylo hlavní formou písemné zpracování. Přitom se až na výjimky 

staví k písemnému vyjádření odmítavě. Zářným příkladem bylo jeho chování v klubu naruby č. 

2, kdy odmítl sepsat pokračování příběhu, přesto při „svém klubu“ psaní zařadil. Proč? Píše 

rád, nebo nemá k psaní kladný vztah? Jak si vysvětlit tento zarážející rozpor v jeho postoji 

k psaní? Jediné co mne napadá je, že David píše rád, ale musí to vycházet z jeho popudu. Situace

s Davidem vybízí k zamyšlení. Když dáme dětem důvěru a necháme to na nich, samy nám ukáží,

co je baví, a když dítě něco odmítá, nemusí to znamenat, že ho to skutečně nebaví. Důležité je i 

to, od koho pokyn vychází.

Se čtenářskými kostkami jsme pracovali na dvou klubech naruby. Evidentně jsou pro 

děti přitažlivé. Jejich zařazením do programu proto nic nezkazíme. Osobně si myslím, že děti 

občasné zpestření ve formě čtenářských kostek velmi vítají, nicméně v kontextu klubů naruby 

si jejich zakomponování do programu vysvětluji také tím, že nabízejí skvělou možnost nemuset 

sám vymýšlet otázky. Otázku vymyslet je totiž pro děti, ale i pro dospělé často mnohem 

obtížnější než na otázku odpovědět.
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Sebereflexe aneb jak zvládám nevést klub 

Nevést klub je pro mne vždy velkou výzvou. Hned mě napadají způsoby, jak něco udělat 

jinak, co ještě by šlo dodat atd. Při klubech naruby bylo nejtěžší nezasahovat při úvodním 

sdílení. První dvojice nedávala žádnou zpětnou vazbu a mně to přišlo líto. Nezasáhnout při 

klubu naruby č. 3 jsem nezvládla, protože jsem stále vnímala, že já jsem tam od toho, aby i 

ostatní měli příjemné setkání. Kluby naruby mne trochu naučily důvěřovat ostatním, že to 

zvládnou i bez mých neustálých zásahů.

Hana Hogenová
manažerka ČK v Litvínově.
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INSPIRACE Z DRUHÉ STRANY

Biblioterapie a její využití u dětských čtenářů1

Pravděpodobně všichni, kdo se kdy zabývali nebo zabývají čtenářstvím, tuší, že práce

s literárními texty může mít i „léčivý“ účinek, může čtenáři pomoci pojmenovat životní krize,

vyrovnat se s vlastními problémy, případně také najít řešení obtížných životních situací. Vedle

funkce rekreační a vzdělávací tak může mít čtení i důležitou roli terapeutickou.  

K historii a definici biblioterapie

Biblioterapie  –  disciplína,  která  se  snaží  popsat,  analyzovat  a  zefektivnit  postupy

čtenářství s terapeutickým potenciálem – patří do širší skupiny terapií uměním a má poměrně

dlouhou historii. Už v 19. století se knihy používaly k léčbě duševních onemocnění, samotný

termín  biblioterapie  se  objevil  před  více  než  sto  lety  –  v roce  1916  ho  v článku  „Literární

klinika“ publikovaném v měsíčníku Atlantic Monthly použil farář Samuel McChord Crothers

(Brown,  1975).  V souvislosti s oběma  světovými  válkami  došlo  v první  polovině  dvacátého

století  k rozvoji  terapeutické  práce  s literárními  texty  u  raněných  vojáků  a  ve  vojenských

nemocnicích, ve dvacátých a třicátých letech ale také vycházely první seznamy doporučených

knih s terapeutickým potenciálem pro dětské čtenáře (Němec, 2008).  

Podobně jako arteterapie či muzikoterapie byla i biblioterapie původně řazena převážně

mezi postupy využívané zejména v psychiatrii  a psychologii  (viz např. Křivohlavý, 1987), od

druhé  poloviny  20.  století  se  ale  tato  terapeutická  disciplína  více  rozšiřuje  i  do  dalších

pomáhajících profesí.   Už v sedmdesátých letech dělí  Brown (1975,  cit.  podle Němec,  2008)

biblioterapii  do  dvou úrovní,  z nichž  první  je  vyhrazena  lékařům,  druhá  je  ale  realizována

„veřejnými knihovníky, školními knihovníky, sociálními pracovníky, probačními pracovníky,

poradci,  duchovními  a  dalšími  zainteresovanými"  a  její  podstatou  je  „řízené  čtenářství

napomáhající řešení osobních problémů". Podmínkou pro to, abychom mohli mluvit v procesu

čtenářství  o  terapii,  je  záměrný  výběr  literárních  titulů  tematicky  zaměřených  na  řešení

1
Tématu se věnuje chystaná publikace Kniha je přítel, která bude brzy ke stažení na www.ctenarskekluby.cz
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konkrétních problémů klienta a rovněž řízený proces zahrnující kromě vlastní práce s knihou

také interakci s terapeutem (Brown, 1975).    

V 21.  století  už  nachází  biblioterapie  své  místo  i  v  české  (speciální)  pedagogice  –

například Svoboda (2005) v současnosti dělí biblioterapii na cílenou, která je přímou součástí

odborně prováděné psychoterapie, a necílenou, která má využití v pedagogickém prostředí a

může  sloužit  i  k  prostému  zklidnění  žáků  nebo  ke  zvýšení  jejich  sebevědomí.  Valenta  (in

Valenta, Müller, 2003) pak dále konstatuje, že biblioterapie může mít povahu jak receptivní, jež

je  založena na práci  se  čtením různých literárních děl,  tak i  aktivní,  jež  pracuje s  tvorbou

vlastních autorských textů účastníků terapie. 

Jako samostatná disciplína, mimo okruh biblioterapie, je někdy vnímána poetoterapie,

tedy  terapie  prostřednictvím  práce  s texty  poezie.  K  oddělení  těchto  dvou  terapeutických

přístupů se přiklání například Svoboda (2005), který argumentuje jinými použitými prostředky

– biblioterapie v jeho podání pracuje primárně s linií vybraného příběhu, zatímco poetoterapie

se soustředí na práci s rytmem, rýmem a zvukomalbou.      

Cíle biblioterapie

Samotný proces biblioterapie je zaměřený na podporu psychického prožívání klientů

prostřednictvím práce s literárním textem.  V obecné rovině jsou cíle biblioterapie primárně

tyto (volně dle Křivohlavý, 1987; Němec, 2008): 

- při práci s klientem se vedle přímých dopadů nemoci/postižení/znevýhodnění zaměřit i na

psychologický kontext prožívání obtížných životních situací;

- pomoci klientovi, aby se snáze vyrovnal s vlastními životními problémy;

- podpořit klienta v celkovém zapojení do života okolní společnosti.  

V  rovině  více  konkrétní  je  pak  cílem  biblioterapeutické  práce  s dětskými  čtenáři  zejména

(volně dle Křivohlavý, 1987; Davies, 2003): 

a) zachytit do slov a popsat vlastní pocity dítěte spojené s nějakou problematickou životní

situací;

b) uvědomit si,  že  v obtížné situaci  není  čtenář osamocený,  že i  jiní  lidé mají  obdobné

problémy;

c) podpořit diskuzi o problémech, rozvíjet myšlenky a postoje, které se k životním obtížím

pojí;

d) podpořit  proces  hledání  řešení  problémů,  tzv.  „coping“  strategií  (tedy  strategií

vypořádání se s problémem);
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e) alternativně,  při  práci  s literaturou  nezaměřenou  na  zvládání  problémů,  podpořit

relaxační procesy, pomoci s odpoutáním myšlenek dítěte od vlastních problémů;

f) podpořit vlastní čtenářství, schopnost dítěte vnímat čtení jako aktivitu užitečnou pro

život; 

g) posílit vztah důvěry mezi čtenářem a terapeutem (pomáhajícím pracovníkem).  

V souvislosti  s cíli  biblioterapie  Davies  (2003)  a  McIntyre  (2004)  také  připomínají,  že

v řadě  případů  může  být  biblioterapie  využívána  také  preventivně,  nejen  jako  řešení

existujících problémů, ale také jako forma určité přípravy na náročné životní situace, které

mohou v životě čtenáře nastat.  

Proces biblioterapie 

Je-li  biblioterapeutická  práce  zaměřena na  řešení  problémů  a  náročných  situací  ze

života  dětského čtenáře,  zahrnuje zpravidla  tyto dílčí  kroky (volně  dle  McIntyre,  2004;  cit.

podle Němec, 2008): 

1. Zjistit potřeby dítěte – identifikovat náročné situace a životní problémy, k jejichž řešení

by měla terapeutická práce s dětským čtenářem směřovat. Tyto potřeby lze zjistit na

základě předchozích zkušeností s dítětem, pomocí volného rozhovoru s dítětem, event.

pomocí nabídky vybraných knižních titulů (tj. nabídnout a stručně popsat dítěti několik

knižních titulů a pak sledovat, který a proč si vybere).

2. Před samotným procesem čtení podpořit motivaci dětského čtenáře. Pomocí několika

vybraných  ilustrací  podpořit  zájem  dítěte  o  text,  návodnými  otázkami  nasměrovat

zájem dítěte k obsahu vybraného textu. 

3. Poskytnout dětskému čtenáři knihu nebo jiný vybraný literární materiál, který: 

a) odpovídá úrovni čtenářských schopností dítěte;

b) odpovídá psychické vyspělosti dítěte;

c) tématem koresponduje s potřebami dítěte;

d) obsahem  je  vystavěný  tak,  aby  se  dětský  čtenář  mohl  identifikovat  s postavami

příběhu;

e) nabízí nebo alespoň naznačuje možnost řešení obtížných životních situací čtenáře.

4. V průběhu  vlastního  čtení  podporovat  pozornost  dítěte.  Podle  potřeby  po  kratších

celcích s dítětem rekapitulovat  děj  příběhu tak,  aby  ve  výsledku bylo  zřejmé hlavní

sdělení textu.  

5. Po čtení ponechat dítěti krátký čas pro vlastní reflexi textu. 
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6. V návaznosti na vlastní četbu realizovat s dětským čtenářem další aktivity podporující

porozumění obsahu, např. 

- převyprávění děje;

- diskuze  nad  vybranými  tématy  z příběhu,  jednotlivými  postavami  příběhu,

klíčovými okamžiky děje;

- výtvarné aktivity, tvorba ilustrací nebo koláží k textu;

- vlastní  tvůrčí  psaní  zaměřené  třeba  na  další  pokračování  textu  nebo  na  popis

příběhu z pohledu vybrané postavy;

- dramatizace vybrané části příběhu.

7. V závěru  společně  s dětským  čtenářem  formulovat  hlavní  poselství  a  poznatky

z vybraného textu.                 

Zejména při práci s dětskými čtenáři se speciálními vzdělávacími potřebami nemusí být

biblioterapie zaměřena jen na řešení konkrétních životních problémů, ale lze jí využít také pro

zklidnění,  relaxaci  a  navození  příjemné  atmosféry  –  například  Stejskalová  (2007)  popisuje

efektivní využití poezie při nácviku pomalých pohybů u dětí s hyperaktivitou. Takovému pojetí

biblioterapie je pak samozřejmě nutné uzpůsobit celý průběh terapeutického procesu.

Zahraniční inspirace     

V zahraniční literatuře v současnosti existuje už poměrně rozsáhlá řada prací, které se

věnují fenoménu biblioterapie a jejímu využití při práci s dětskými a dospívajícími čtenáři. Ze

všech těchto pramenů si  pro zajímavost můžeme alespoň stručně odkázat na dvě review –

studie shrnující dostupné poznatky z dosud provedených výzkumů – a jednu dílčí studii, která

se svým formátem práce blíží struktuře čtenářských klubů, by  vť  individuálním provedení.    

De Vries a kol. (2017) zpracovali review na téma efektivita biblioterapeutických postupů u dětí

(od 3 do 18 let), které prožily nějakou traumatizující událost. Výsledky zde jasně ukazují, že

použití literatury a inspirativní vzory v chování literárních postav zažívajících podobné životní

události  zvyšují  u dětských a dospívajících čtenářů jejich schopnost porozumění pro vlastní

životní situaci. Autoři review dokládají, že bibloterapie rozvíjí u dětí a dospívajících schopnosti

v oblasti:  a)  kognitivní  –  rozvoj  „coping“  strategii,  schopnosti  řešit  problémy  a  konflikty,

změny  v oblasti  postojů;  b)  emocionální  –  rozvoj  empatie,  schopnosti  porozumět  vlastním

pocitům a dávat tyto pocity najevo, omezení sebeklamu a podpora sebevědomí; c) sociální –

podpora  nových  životních  zájmů,  respektu  k ostatním,  rozvoj  osobnosti  a  sociálních

dovedností, vyšší schopnost kooperovat s pomáhajícími dospělými. 
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Montgomery a Maunders (2015) ve své review analyzovali výsledky osmi výzkumných

studií  zaměřených  na  využití  biblioterapie  při  prevenci  a  intervenci  v oblasti  vnitřního

psychického prožívání i externalizovaného a prosociálního chování dětí (ve věku od 5 do 16

let). Ve výsledcích autoři došli k závěru, že dosud žádný z biblioterapeutických postupů (práce

s příběhy, poezií, audioknihami) nelze obecně označit za nejefektivnější a že v obecné rovině

má  biblioterapie  „malý  až  střední“  pozitivní  efekt  v oblasti  chování  dítěte.  Navzdory

omezenému působení biblioterapie autoři doporučují její využití v praxi, mimo jiné i proto, že u

terapeutické práce s knihami v analyzovaných studiích „nebyly zaznamenány žádné negativní

dopady“.  

Selin a Graube (2018) pracují jako knihovnice v dětské nemocnici ve Švédsku. V roce 2013 se

rozhodly  namísto  prostého  půjčování  knih  založit  v nemocnici  čtenářský  klub,  při  kterém

navštěvovaly hospitalizované děti a věnovaly se společně s nimi čtenářským aktivitám přímo

na jejich pokojích. Na vybraných příkladech z celkového počtu více než dvou set dětí, které

v následujících pěti letech do klubu zapojily, tyto autorky jasně ilustrují, jak terapeutická práce

s literaturou může  zmírnit bolest dětských pacientů a odklonit jejich pozornost od nemoci

k radostnějším tématům. Do čtenářského klubu se autorkám  podařilo zapojit děti od dvou až

do  šestnácti  let  věku,  je  tedy  zřejmé,  že  biblioterapie  může  fungovat  ve  všech  věkových

kategoriích dětských čtenářů.          

 

Využití  prvků  biblioterapie  v prostředí

čtenářských klubů

V  mnoha  čtenářských  klubech

organizovaných v rámci projektů Nové školy,

o.p.s., už  v minulosti  učitelé  a  spolupracující

knihovníci  využívali  prvků  biblioterapie,

mnohdy  zcela  intuitivně,  bezprostředně,

v rámci  přirozené  reakce  na  potřeby  žáků,

kteří se klubů účastnili. 

V obecné  rovině  lze  pro  práci  čtenářských

klubů rozhodně doporučit tyto principy, které

s filozofií biblioterapie přímo souvisejí: 

1. Jde o osobnost dítěte, jeho pocity, starosti,

prožívání…  Při  práci  s dětskými  čtenáři  se
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snažíme co nejvíce poznat děti samotné, zjistit, jaké starosti je trápí a jaké problémy v životě

řeší  –  v kombinaci  se  znalostí  zájmů  dítěte  (a  znalostí  čtenářské  techniky/pokročilosti

dítěte)  jsou právě toto vodítka ke  správnému výběru takových knižních titulů,  které  by

mohly na dítě působit i v terapeutické rovině. 

2.  Do  čtení  a  čtenářství  zahrnujeme  motivy  „coping“  strategií…  Při  výběru  knih  a  jiných

literárních zdrojů pro klubovou práci se snažíme zapojit i takové zdroje, které pomohou dítěti

pojmenovat jeho problémy a nabídnou mu možné strategie vyrovnání se s těmito problémy

(resp. strategie řešení problémů). Jinými slovy –  záměrně pracujeme s knižními tituly, jejichž

postavy řeší stejné životní obtíže jako naši dětští čtenáři v klubu. 

3. Při čtení a čtenářství zohledňujeme i relaxační funkci… V protikladu k předchozímu bodu se

četba s relaxačním účinkem soustředí na (vesměs jakékoli, i méně „literárně hodnotné“) takové

literární zdroje, které odvedou pozornost dětského čtenáře od jeho životních obtíží a umožní

mu přijít na jiné myšlenky, odpočinout si.          

Zapojení  biblioterapie  do  klubové  práce  má jasně  vymezené  limity  spojené  zejména

s tím, že pracovníci klubů nejsou školení terapeuti, tedy jejich práce je v tomto laická – spíše

než o realizaci biblioterapie jako takové mluvíme o práci s prvky biblioterapie (což pochopitelně

nijak nesnižuje důležitost a přínos této práce s dětskými čtenáři).  

  

Závěr

Biblioterapii dnes považujeme za disciplínu, která může mít jasné „léčivé“ účinky při

práci  s dětskými  i  dospělými  čtenáři.  Odborná  literatura  (McIntyre,  2004;  Motgomery,

Maunders, 2015; ad.)  sice poukazuje na spíše doplňkovou roli  biblioterapie, která při řešení

vážných  psychických  problémů  nemůže  být  hlavním  prostředkem  léčby,  nicméně  jako

doprovodná metoda má i při řešení psychických  dopadů zásadnějších životních krizí zcela jistě

své uplatnění.  Rozhodně pak má biblioterapie význam pro podporu čtenářů v oblasti  méně

závažných životních obtíží a stejně tak důležitá může být i její role preventivní, při přípravě

čtenáře na akceptaci a řešení složitých životních situací.

A  už jsou dopady biblioterapie do práce sť  dětskými čtenáři více či  méně významné,

výsledky  jsou  vždy  pozitivní,  a  proto  lze  práci  s biblioterapií  a  jejími  postupy  rozhodně

doporučit  do  další  praxe  nejen  psychologů  a  psychoterapeutů,  ale  i  učitelů,  vychovatelů,

knihovníků a dalších pracovníků s dětmi a dospívajícími.        

Zbyněk Němec
speciální pedagog
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Hovor o četbě 

aneb jak se bavit s dětmi o knížkách

Hovor o četbě je jedním z pilířů čtenářských klubů. Rádi čteme, to nás spojuje. Jenže číst 

a o četbě mluvit jsou dvě rozdílné záležitosti. Hned v počátcích mého působení v roli 

manažerky čtenářského klubu jsem pochopila, že hovor o četbě nebude jen tak. Výzva typu 

„pověz nám o knížce, kterou právě čteš“ děti bu  zaskočila a vůbec nevěděly, co mají říctď , nebo 

je vedla k tomu, že se pustily do podrobného líčení děje. Mou reakcí na nemluvící dítě bylo 

doplnění výzvy o slova zkus a cokoliv. Dítě většinou neřeklo o moc víc. Když se dítě bez 

problému rozhovořilo a začalo nám podrobně vyprávět, co se v jeho knize událo, byla pro mne 

situace snad ještě těžší. Pokud jsem knihu nečetla, po několika větách jsem se většinou ve 

vyprávění ztratila nebo jsem jednoduše přestala vnímat. Proto se má reakce smrskla na pouhé 

děkuji. 

Tento způsob vedení hovorů o četbě mi přišel absolutně zbytečný a nefunkční. Proč 

vlastně některé děti na výzvu nereagovaly? To nevědí, o čem četly? Zakopaný pes bude jinde. I 

já mám na podobné výzvy problém odpovědět a není to proto, že bych nevěděla. Problém je 

v tom, že jsem plná dojmů a nevím rychle, co vybrat. Pak se mi stane, že bu  dlouho přemýšlím ď
a mlčím, nebo začnu zmateně mluvit ve snaze říct toho co nejvíc. Mnohem radši mám 

konkrétnější otázky. A děti to mohou mít úplně stejně. Hovor o knihách mi z počátku navíc 

připadal nadbytečný. Vždy  přece děti o knihách hovoří vť  rámci dílny čtení. Zlomovým 

momentem pro mne bylo uvědomění si, že hovor o četbě lze vlastně pojmout jako takový 

předstupeň dílny čtení. A  se jedná o dílnu čtení nebo úvodní sdílení domácí četbyť , může zaznít

stejná otázka. Rozdíl je v tom, že při dílně čtení čteme s vědomím toho, na co hledáme 

odpově . Hovor o četbě zase nabízí možnost ověření si, zda jsme četli pozorně a dokážeme na ď
otázku odpovědět i zpětně. Nemějte obavy, že děti nebudou odpovídat, když jim položíte 

konkrétní otázku. Samozřejmě se to někdy stane, ale většinou odpově  mít budou a mnohdy ď
vás mile překvapí a vzbudí zájem o jejich knihu. Velkým pozitivem zařazení hovoru o četbě je 

z mého pohledu také to, že se dozvíte i o knihách, které děti přečetly doma a v  klubu už s nimi 

nepracují. 

V dalším textu následuje několik osobně prověřených tipů, na co se lze při hovoru o 

četbě zaměřit. V určitých aspektech se mé tipy vzájemně prolínají, přesto mi přišlo důležité je 

od sebe oddělit a upozornit na ně samostatně.
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a) „náhodné“ otázky

Pojmem „náhodné“ myslím takové otázky, jejichž výběr neovlivňuje manažer, nýbrž je 

do jisté míry dílem náhody. Musí se jednat o obecně zadané otázky, aby na ně bylo možno 

odpovědět v souvislosti s většinou beletristických knih. Dvě možnosti, o které se lze při hovoru 

o knihách opřít, jsou:

1. čtenářské kostky

2. losování z předem připravených otázek

Házení čtenářskými kostkami i losování otázek provází očekávání a napětí. Někomu 

může být sympatičtější, že výběr otázky proběhl sice náhodně, ale v „jeho režii“. Další 

odlišností od klasického vedení hovoru o četbě je i to, že si děti samy zvolené otázky přečtou. 

Někdo může preferovat osobně přečtenou podobu otázky před vyslechnutou, která zazněla 

z úst manažera. Obě varianty práce s „náhodnými“ otázkami měly v našem klubu úspěch. 

Pokud měly děti na výběr, zda knihu představit s pomocí losovaných otázek, nebo bez nich, 

volily až na jednu výjimku první možnost. To byl právě moment, kdy mi došlo, že konkrétní 

otázky znamenají nejen pro mne, ale zřejmě i pro většinu dětí úlevu, že není nutné se rychle 

rozhodovat, o čem budeme mluvit. Pro inspiraci uvádím 10 obecných otázek, jichž lze při 

losování využít.

Která postava z knihy Ti je sympatická a proč?

S kterou postavou by ses chtěl/a kamarádit a proč?

Která postava Ti nebyla sympatická a proč?

V jakém prostředí a době se Tvá knížka odehrává?

Jaká situace nebo pasáž knihy Tě nejvíc zaujala a proč?

O čem jsi při čtení přemýšlel/a? Jaké myšlenky Tě napadaly?

Jakou podobnost se svým životem jsi při čtení zaznamenal/a?

Co bys udělal/a jinak než nějaká postava z Tvé knihy? Proč?

Kdo Tvou knihu vypráví? Poskytl Ti autor pohled z více stran (očima různých postav)?

Jak se Ti kniha četla a proč?

b) cílené otázky

Jedná se o otázky, kterými cílíme na určitou problematiku. Stejně jako u „náhodných“ 

otázek je nutné zajistit, aby i cílené otázky byly formulovány obecně. Cílené otázky jsou plně 

v režii těch, kteří rozhovor o četbě vedou, a nabízejí skvělé možnosti. V rámci úvodního sdílení 

36



domácí četby mohou posloužit jako odrazový můstek k dílně čtení a nenásilně odstartovat 

téma, kterému se při dílně čtení chcete věnovat (více k propojování úvodního sdílení s dílnou 

čtení viz První strana č. 5, s. 13-14). Připravit si konkrétní otázku k dílně čtení nám přijde 

samozřejmé, proč ji tedy nepoložit už v rámci hovoru o knize? Z mého pohledu má kladení 

cílených otázek při úvodním sdílení obrovský potenciál a velmi ráda jím zahajuji klubový 

program. Když totiž všichni odpovídáme na stejnou otázku, je krásně vidět, jak různorodé naše 

odpovědi mohou být. Dětem to dodává odvahu. Ze zkušeností mohu říci, že děti jsou velmi 

otevřené, a pokud se cítí v klubu bezpečně, nezdráhají se sdělovat osobní informace. Protože i 

když mluvíme stále o knihách, konkrétní otázky často vybízejí k tomu, abychom reflektovali 

náš osobní postoj k postavě, situaci atd. Takto vedený hovor o četbě kromě zajímavých 

informací o knihách přináší i spoustu drobných detailů o každém z nás. A o tom přece 

čtenářský klub je, nejen o knihách, ale i o lidech v něm.

c) úryvek z knihy

Kdo nebo co nám o knize může říci víc než kniha samotná? Práce s úryvkem z knihy při 

hovoru o četbě patří k mým oblíbeným. Nejenže se ostatní seznámí s reálnou částí knihy, ale 

mohou se do hovoru o knize také snadno zapojit. Dalším přínosem je i fakt, že prostřednictvím 

úryvku mohou být děti přilákány k četbě knihy, kterou by jinak opominuly, protože samotné 

povídání jiných čtenářů u nich nevzbudí takový zájem a pozornost, jako když se z knihy čte. 
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Te  si možná říkáte, jak při hovoru o četbě vybrat vhodný úryvek. Moje tipy jsou:ď
1. první věta

2. pasáž z určité strany (někdo řekne číslo)

3. pasáž z náhodně otevřeného místa v knize

Jak s úryvkem dále pracovat? Možností je mnoho. Můžete zkusit třeba popřemýšlet, o čem 

kniha asi je, kdy a kde se její příběh odehrává nebo například k jakému žánru by se dala zařadit 

a proč. Dále můžete vyzvat děti, a  se zamyslí nad tím, co mají všechny úryvky společného. ť
Odpovědi vás možná překvapí a i vy sami si budete lámat hlavu a hledat další společné znaky. 

V neposlední řadě je možno diskutovat o tom, proč nás daný úryvek zaujal nebo nezaujal a zda 

bychom si knihu chtěli nebo nechtěli přečíst. Práce s úryvkem pro vás bude skvělou příležitostí 

nejen slyšet děti číst, ale i získat lepší představu o knihách, které se ve vašem klubu aktuálně 

čtou, i o tom, jak jednotliví čtenáři knihy vnímají.

d) předvídání

Předvídání je nejlepší způsob, jak všechny zúčastněné přimět zaměřit pozornost na 

knihu někoho dalšího. Je sice součástí čtenářských kostek, ale doporučuji věnovat mu více 

pozornosti. Předvídat lze například podle:

- názvu

- obálky

- obrázků v knize

- úryvku

- autora 

Získáte úžasný vhled, čeho všeho si děti všimnou. Pořád mám v živé paměti, jak děti 

předvídaly, o čem bude kniha Domů ze slunečných stepí, kterou jsem právě četla. Jedna dívka mne

překvapila, když řekla, že bude o dětství, protože na obálce vidí hračku. Já si to předtím vůbec 

neuvědomila a to obálky vždy pečlivě studuji a při čtení mám radost, když nějaký další motiv 

z obálky rozklíčuji. Předvídání je bezpečné, v porovnání s cílenými otázkami nevybízí 

k osobnímu reflektování. Pozornost je soustředěna plně na knihu, všichni si lámou hlavu, o čem

asi kniha bude. Hovor o četbě zaměřený na předvídání lze snadno posunout na předvídání 

během dílny čtení. 

Předvídání je jednou z klíčových čtenářských strategií. Čtenář se z nejrůznějších vodítek

v textu, ale i z vlastních zkušeností nebo prosté intuice pokouší odhadnout, co se stane dál nebo

kdo je ta tajemná osoba. Sama ráda předvídám a mám velkou radost, když se trefím. Velmi mě 
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potěšilo, když jsem uhodla dlouho před Simonem, kdo se skrývá pod přezdívkou Blue v knize 

Já, Simon, kterou jsem právě dočetla. Díky předvídání můžeme sledovat například myšlení 

postav s jistou dávkou pochopení, pobavení nebo třeba s nedůvěrou. Nutí nás pokračovat ve 

čtení, protože toužíme zjistit, zda jsme se trefili. Zažili jste někdy při čtení pocit, jako by vás 

poznání zasáhlo jako blesk z čistého nebe? Jestli ano, tak za to vděčíte právě předvídání. 

e) klíčová slova

Klíčová slova představují další tip, jak

rozpoutat hovor o četbě. Dejte dětem

chvilku na to, aby se zamyslely nad svou

knihou a zvolily k ní např. 5 klíčových

slov. Děti si vyzkouší uvažovat o knize

jinak. Budou muset analyticky zhodnotit

knihu a zamyslet se nad ní. Jako vodítko

dětem můžete dát orientační seznam,

podle kterého lze klíčová slova hledat.

Možnosti jsou např.:

 téma knihy

 hlavní postava

 problémy, které řeší postavy

 žánr knihy

 doba, ve které se děj odehrává

 místo, kde se děj odehrává

 čtenářská cílová skupina

Klíčová slova jsou ideální k nácviku stručného povídání o knize a k vystižení podstaty. 

Až děti zvolí klíčová slova ke své knize, vyzvěte je, a  řeknou, o čem kniha skutečně je. Bez ť
vyprávění děje, pouze s využitím klíčových slov. Pro ty, kteří rádi podrobně vyprávějí děj, bude 

stručný hovor o knize na základě klíčových slov pravděpodobně velkou výzvou. Nicméně je 

vhodné dětem ukázat způsob, jak si snadno a efektivně udělat pár poznámek o knize a klíčová 

slova jsou k tomu jako stvořená.

f) pocity

Každý z nás vyhledává knihy z různých důvodů. Pro někoho jsou tím primárním 
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důvodem pocity, které u četby zažívá. Nějaké pocity ovšem u čtení beletristických knih 

zažíváme všichni. Proto si myslím, že není od věci čas od času zaměřit pozornost při hovoru o 

četbě právě na pocity. K snadnějšímu vystižení pocitů lze např. využít:

 emotikony neboli smajlíky

 karty Dixit

Děti jsou dnes zvyklé bavit se s vrstevníky neosobně na sociálních sítích, 

prostřednictvím aplikace WhatsApp apod. U této komunikace na dálku běžně využívají 

nejrůznější emotikony, aby obohatily svá sdělení právě o emoce, jež nemá adresát zprávy 

možnost uhodnout z tónu hlasu nebo řeči těla. Proč tedy nevyjít z toho, co je dětem blízké? 

Můžete pro děti emotikony připravit a ony z nich budou vybírat nebo lze děti emotikon 

odpovídající jejich pocitu při četbě nechat nakreslit. Pokud bude aktivitu doprovázet ještě 

otázka typu Proč jsi zvolil právě tento smajlík?, nemusíte mít obavu, že se děti nerozpovídají.

Karty Dixit obsahují malované obrázky, které podněcují fantazii, jejich atmosféra na nás přímo 

dýchá a vyvolává v nás pocity. Stačí karty rozhodit na zem a vyzvat děti, a  vyberou ty, které ť
v nich vyvolávají stejné pocity jako jejich kniha. Děti i vy budete pravděpodobně potřebovat 

trochu času, než objevíte ty správné karty, ale výsledek bude stát za to.

Mnoho dětí si ani neuvědomuje, že u četby zažívá i určité pocity. Po takto zaměřeném 

hovoru o četbě budou děti bohatší o další znalost sama sebe jako čtenáře a pokud téma pocitů 

zařadíte i v dílně čtení, děti možná zjistí, že i během krátké pasáže lze zažít mnoho rozličných 

pocitů. A příště se třeba na pocity již budou samy cíleně zaměřovat a uvědomí si, že emoce, jež 

zažívají u knihy, mají i určité projevy jako např. úsměv na tváři nebo zrychlený tep. Já jsem se 

díky záměrnému soustředění na pocity o sobě dozvěděla třeba to, že když cítím napětí, tak si 

lehce koušu nehet.

g) společná aktivita

Někdy je vhodné zařadit před samotný hovor o četbě společnou aktivitu, jež děti na 

problematiku, které se hodláte věnovat, správně nasměruje. Představte si, že chcete cílit např. 

na vlastnosti postav, ale obáváte se, že děti řadu vlastností opomenou a jejich odpovědi tím 

budou poznamenané. Když zařadíte na úvod společnou aktivitu, která se bude týkat vlastností, 

rozšíříte dětem repertoár, z něhož budou moci vybírat. Mezi moje oblíbené společné aktivity 

patří:

 alfa box

 asociace
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Alfa box je mřížka o 24 políčkách (4 x 6). Každému políčku náleží jedno nebo více 

písmenek (např. C, Č), jež představují začáteční písmeno slova. Cílem je pak vyplnit pokud 

možno co nejvíce políček pojmy, které se vztahují k zadané problematice. Alfa box se skvěle 

hodí k rozšíření slovní zásoby, kromě zmíněných vlastností jsme jej používali v našem klubu i 

na pocity.

Další evokační aktivitou může být hledání asociací. Děti zjistí, že každý myslíme trochu 

jinak, a navíc se pobaví. Lze skvěle využít jako rozcvičku k předvídání, při němž si vlastně také 

asociujeme např. obrázky nebo slova z názvu a na základě toho pak uvažujeme, o čem kniha 

může být.

h) jděte příkladem

Jak by řekli anglicky mluvící, „last but not least“ se v mém seznamu tipů vyskytuje rada jděte 

příkladem. Ptejte se dětí, zda máte začít hovor o četbě svým sdílením a mluvte otevřeně o tom, 

jaké obtíže vám působilo najít odpověď. Vždy  vy jste tu otázku, kterou ť pokládáte, vymysleli a 

měli jste mnohem více času přijít s „chytrou“ odpovědí. Mne osobně mnohdy až překvapilo, jak

děti pohotově reagovaly na mé otázky. I tak jsem jim popravdě přiznala, že pro mne to bylo 

obtížné. Jindy to mohou být ony, kterým bude trvat déle nalezení odpovědi na položenou 

otázku. Nebojme se před dětmi ukázat, že jsme chybující a máme své rezervy. Jedině tak se nám

podaří vybudovat partnerský vztah stojící pevně na základech důvěry.

Hana Hogenová
manažerka ČK v Litvínově
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JAK SE ZBAVIT MSTIVÝ SONI

lekce z Burzy nápadů

 

autor: Jiří Holub

ilustrace: Juraj Martiška

vydal: JaS nakladatelství, s. r. o. , Praha, 2011

Jak se zbavit Mstivý Soni – kniha věnovaná

všem dětem, kterým zlobení dělá radost… A Hužvě, která teprve zlobit bude. Humorné příběhy 

pá áků ze Žábokudel, malého městečka mezi kopci a lesy, kde vidí do talíře každý každému. ť
Děti bojují proti přísné paní učitelce Soně Ticháčkové přezdívané Mstivá Soňa. I když občas to 

vypadá, že je to přesně naopak. Příhody dětí, rodičů i učitelského sboru vás určitě dobře 

pobaví. 

Kapitola Jak jsme uspořádali Tour de pštros

Cíle: 

- čtenář předvídá, jak bude příběh pokračovat

- čtenář prezentuje vlastní názor a zdůvodní ho

- čtenář rozvíjí představivost a fantazii

- čtenář shrnuje podstatné informace z textu a aplikuje je

- navnadit k četbě zmíněné knihy

Pomůcky: kniha Jak se zbavit Mstivý Soni, texty upravené kapitoly Jak jsme uspořádali 

Tour de pštros, listy papíru, psací náčiní, formuláře (viz příloha)

Postup:

1. VARIANTA  Čtení s předvídáním

Dětem krátce představíme knihu, ale neprozradíme název kapitoly a vyvarujeme se 

ukázat ilustrace pštrosů. Je to důležité pro první část úkolu. Lektor přečte ukázku na str. 30 až 

po „Co to tam Vřeteno tak ječí?“ ozval se Vášnivý. „Copak neví, že v lese je zakázáno plašit zvěř?“

Děti ve skupinkách (mohou i samostatně, ale máme ověřeno, že většina raději ve skupině) 

zapisují na papír názory, proč Vřeteno tak ječí. Následuje společné sdílení – děti čtou, co 

zapsaly na své listy papíru. Shodli jsme se v některých nápadech? Proč myslíte?

Dále pokračujeme v četbě všichni společně, máme připravený text pro každého žáka. 

V textu však chybí konec příběhu a ilustrace pštrosa, který má hlavu zabořenou do písku. 
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Čteme po pasáž na str. 34: „Už to vypadalo, že závody nikdy neskončí, respektive že se ten můj pštros 

v životě nezastaví…“

Jak by příběh mohl pokračovat? Jak by mohl skončit? – děti ve skupinkách či 

individuálně vymýšlejí konec příběhu. Následuje společné sdílení – čteme si jednotlivé příběhy.

Lektor příběh dočte. Je na nás, zda dočteme kapitolu celou. My jsme použili pouze konec

po větu „Mstivá Soňa nás odvedla po jednom domů, kde nás čekal pořádnej vylágoš a trest.“ (str. 34).

(Můžeme, pokud máme čas, porovnávat, v čem jsou si naše příběhy podobné, v čem jsou si 

podobné s autorovým koncem příběhu a čím se liší.)

Navazující aktivity: 

Na tuto aktivitu navážeme v dílně čtení. Úkolem pro čtenáře může být předpově , jak ď
bude příběh v jejich knize pokračovat, a zdůvodnění, proč si to myslí. 

Jak bude příběh v knize 

pokračovat?

Jaké máš pro to důkazy? Co se skutečně odehrálo?

Reflexe: První varianta lekce byla realizována v běžné hodině českého jazyka s žáky 4. 

třídy. Dětí bylo 26, zvolili jsme variantu práce ve skupinách. Děti se zapojovaly s chutí a u 

příběhů jsme se pobavili. Někteří žáci projevili zájem půjčit si knihu domů. 

2. VARIANTA 

Dětem krátce představíme knihu. Můžeme podle názvu kapitoly předvídat, o čem příběh

bude vyprávět.

Máme text pro každého žáka a přečteme si společně kapitolu - Jak jsme uspořádali Tour de 

pštros. Texty čteme po větu „Mstivá Soňa nás odvedla po jednom domů, kde nás čekal pořádnej vylágoš

a trest.“ (str. 34).

Rozdělíme se do skupin. Jak vytvoříte skupiny, je na vás. My jsme to nechali na dětech. 

Ve skupinách si vybereme část, která nás zaujala, a ztvárníme „živý obraz“ scény, zastavíme se 

v důležitém momentu jako „stop“ u filmu. Můžeme též každé skupince zadat pasáž, pro kterou 

má obraz ztvárnit, a vytvořit tak strukturovaný obraz. Děti upozorníme, že živý obraz na chvíli 

obživne a zase se zastaví… (Sehrají část příběhu.)
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Následuje společné sdílení. Máme zkušenosti, že děti dramatizace příběhu velmi baví. 

Pokračujeme v dalším úkolu: Skupiny si samy zvolí variantu:

1. Celé dění příběhu sledoval novinář, který u rybníka, do něhož Vřeteno spadl, chytal 

ryby. Druhý den vyšla v tisku zpráva o celé situaci. Zapište článek do zmíněného tisku.

2. Zapište zápis do deníčku postavy příběhu.

Společné sdílení. Čteme si práci jednotlivých skupin.

Navazující aktivity: 

Na tuto aktivitu navážeme v dílně čtení. Úkolem pro čtenáře může být zápis do deníčku postavy

příběhu či zprávy do tisku o tom, co se v jejich knize právě odehrálo.

Reflexe: 

Druhá varianta byla realizována ve čtenářském klubu v Meziměstí při návštěvě manažerek 

náchodského klubu. Dětem se lekce moc líbila a pracovaly s velkou chutí. Jedna skupinka si 

vybrala záznam do deníčku postavy a zajímavé bylo, že zvolila postavu pštrosa (nápad paní 

učitelky z náchodského klubu). Všechny ostatní skupiny zvolily článek do tisku. 

Monika a Martin Slavíkovi
manažeři ČK v Meziměstí
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Knižní stezka k dětem

 

V letošním roce jsme navázali na spolupráci s Knižní stezkou k dětem, z. s., a 

nakladatelstvím Meander zahájenou v roce 2018. Opět jsme i díky řadě z Vás, klubových 

knihovnic a paní učitelek, připravili sadu čtenářských lekcí ke knížkám z produkce tohoto 

nakladatelství. Grafickou podobu lekcí upravených do hezké krabičky někteří již viděli na 

listopadových burzách nápadů. Kdo lekce minul, může se na kompletní sadu z roku 2018 

podívat zde: http://kniznistezka.cz/ctenarske-lekce/, kde je sada i ke koupi.

Zhruba na jaře 2020 sem přibydou lekce ke knížkám zpracovaným letos: Pět domů, 

Tajemství strýce Erika, Toník a jeskyně snů, Velká cesta malého pána, Nebeský bibendum, 

Dědeček, Kamův útěk, Nesmrtelný mé a, Apolenka a velká jitrnicová záhada, Bibiana píská na ď
prsty, Cesta svatým Vít-ahem, David Nik a kouzelný cylindr. Některé z nich známe především 

ze čtenářských klubů na prvním stupni. Nejde o knížky nové. Přesto stojí za pozornost a 

představení dětem, protože jejich cesta k běžnému čtenáři by mohla být trochu trnitá.

V případě zájmu o objednání využijte přímého odkazu Knižní stezky k dětem, z. s.

Jak u nás bývá zvykem, zpětnou vazbu velmi rádi přijmeme na mailu 

jana.horovska@novaskolaops.cz. 

Eva Bělinová
projektová manažerka
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ČTENÁŘSKÉ ZRCADLO 
Členové projektového týmu odpovídali na otázku "Co zrovna čtete anebo jste dočetli?" (Jako

ideální rozsah bylo v zadání uvedeno "do 100 slov", ale naše představy o ideálech bývají

proměnlivé, často naštěstí.)

Co čte...

...Eva Bělinová

Víte, na kterou knížku se v pražské Městské knihovně čeká devět měsíců? Jde o Svatou 

Barboru pánů Marka Šindelky, Vojtěcha Maška a Marka Pokorného vydanou nakladatelstvím 

Lipnik už v roce 2016… Přesto takto neuvěřitelná čekací lhůta.

Jedná se o komiksové zpracování dnes již téměř patnáct let staré tzv. „kuřimské kauzy“. 

Pamatujete? Při sledování zpravodajství jsme tehdy skutečně nevěřili tomu, že se něco 

takového mohlo v České republice dít. Poté, co knížka vyšla, zaznělo několik velmi pochvalných

hodnocení jejího grafického zpracování, díky nimž se dostala do mého hledáčku. Trvalo 

opravdu dlouho, než jsem se k ní probojovala. Jak sami autoři zdůrazňují, jejich grafický román 

není věrným dokumentárním zpracováním dění, výborně ale naznačuje jak zeměpisnou, tak 

časovou šíři kauzy. Výtvarníkům se skvěle podařilo odlišit různé časové roviny příběhu 

prostřednictvím odlišných výtvarných stylů. Kniha je nesmírně napínavá, má silný náboj, 

čtenář nepřestává kroutit hlavou nad tím, že jádrem románu jsou skutečné události. Nečekejte 

vysvětlení, „jak to tehdy vlastně opravdu bylo“, užijte si „počtení“ slov, a především obrázků.

...Naděžda Dvořáková

Hledala jsem vhodný titul pro čtení „před spaním“. Osvědčily se mi Příběhy pro potěchu 

duše od Bruna Ferrera. Autor je salesiánský kněz, žije v Turíně. Příběhy jsou krátké. Některé 

jsou vyloženě náboženské. Většina je však srozumitelná i mně, tj. člověku, který není věřící. 

Přečtu si jeden nebo dva příběhy. Přemýšlím, hledám poselství, nacházím odpovědi na otázky, 

jež přináší moje každodennost. Relaxuju a dobře usínám…
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...Lucie Řeháková

Do svých čtenářských tipů musím ve zkratce shrnout to, co pro mne čtenářské kluby 

znamenaly. Především pro mne znamenaly seznámení se s naprosto úžasnými dětmi, které 

bych asi jinak vůbec neměla šanci poznat tak, jak mi to dovolil právě náš klub. Scházeli jsme se 

tak často, jak to jen šlo, četli jsme společně i sami, kde se dalo i nedalo … a naprosto vše, co nás 

zaujalo. Během klubových setkání jsme si vyprávěli o knihách, které nás zaujaly - a  už ť
okouzlily, či šokovaly. Seznamovali jsme se s knihami, které bychom nikdy neměli šanci poznat,

protože jimi naše školní knihovna před tímto projektem nedisponovala.

Díky čtenářským klubům jsem opět začala číst a vracet se k žánrům a příběhům, které 

už jsem opustila s tím, že budu muset volit úměrně svému věku. A totéž mohu jen doporučit 

všem. Bu te otevřeni tomu, co se vám nabízí, možná budete překvapeni, jak silnéď  příběhy to 

mnohdy jsou.

Na jaře jsem díky dětem objevila instagramové básníky (Rupi Kaur, Atticus, Taylor Knott

Gregson), kteří mě, přiznám se, okouzlili.

V létě ale všechno předčil naprosto úžasný objev knihy Tobiáš Lolness  Timothéa de 

Fombella a já ony dva letní měsíce prožila jako ve snu. Tedy lépe… jako v knize. Navzdory tomu,

že jsem v létě četla i mnoho knížek dalších, tato ve mně zanechala otisk, který zůstane v mém 

náhledu na svět kolem mne již navždy. Za to autorovi a těm, kteří mi knížku doporučili, děkuji.

Stejně tak děkuji i všem, kteří mi umožnili být součástí tohoto skvělého projektu.

...Nina Rutová

Román Běguni Olgy Tokarczukové nebyl pro mne jednoduchým čtením. Měla jsem 

dlouho pocit, že mi něco uniká: příběh, souvislosti mezi jednotlivými kapitolami, vztah mezi 

tím, co žiju já, a co zažívají postavy knihy… je snad vyvolání čtenářovy nejistoty součástí 

autorčina plánu? Mozaikovitá forma vyprávění budí zvědavost, excelentní popisy detailů 

čtenářský zážitek, obojí vyvolává potřebu číst dál, zároveň roste i touha po příběhu. Výsledný 

pocit z experimentu čerstvé nositelky Nobelovy ceny, v němž střídá cestování po světě s 

anatomickými podrobnostmi cest do útrob lidských ostatků, je asi takový, jaký míváme po 

zahraničních výjezdech. – Je tu chu  zas brzy někam vypadnout, být Běgunem, přesunout tělo i ť
mysl jinam, zbývá i pachu  z cestování jako nepatřičného vytržení ze života.ť
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...Jarmila Polomská

Držím v ruce knihu, která na mne vykoukla při mém putování s knižními kluby z 

knihbudky – lavičky v centru Brna před kostelem svatého Jakuba. V šedi obalů na mne zasvítila 

jásavou zelení. Po přečtení jména autorky, Evy Hudečkové, bylo jasné, že se stane mou 

průvodkyní na cestě domů. Titul - Bezhlavá kobyla. Mám ráda poetiku skrytou v Eviných 

textech. (Snad se autorka neurazí, že ji takto důvěrně oslovuji, ale po přečtení jejích knih ji 

pokládám za svou přítelkyni, i když ona o tom neví.)

V Bezhlavé kobyle se prolíná svět Evina dětství s kouzelným vesnickým prostředím 

během jednoho léta stráveného s babičkou na její rodné chalupě. Líčí zde osudy své rodiny 

pronásledované totalitní mocí. Těm, kteří v průzkumech veřejného mínění uvádějí, že 

nevnímají listopad 89 jako pozitivní, bych tuto knihu obzvláště doporučila k přečtení.

P. S.: Text Evy Hudečkové z doslovu, se kterým souzním:

Odmalička jsem doma slýchávala: „Musíš být ke každému laskavá, pozorná a nesobecká, protože 

lidé si to zaslouží.“ Nedělalo mi potíže poslechnout, k nikomu jsem necítila záš  ani nenávist. Ale svět je ť
takový jaký je a já jsem se občas cítila podvedená. Přes všechna zklamání jsem si jistá, že jediná cesta, 

která vede od člověka k člověku, je cesta dobra, protože ta druhá, plná nepochopení a nenávisti, směřuje 

ke zmaru a zániku.

...Zdeňka Vajdová

Po přečtení zprávy „Kanada odhaluje jména 2 800 obětí internátních škol“ (BBC News 1. 

10. 2019) čtu znovu knihu Foresta Cartera Škola Malého stromu. V průběhu 19. a 20. století bylo 

150 tisíc dětí násilně odebráno domorodým rodinám a umístěno v internátních školách s cílem 

děti asimilovat. Zemřelo zde v osamění 2800 dětí, o jejichž úmrtí se rodiny nikdy nedozvěděly. 

Přes sto let byla jména těchto dětí anonymní. Po 10 letech práce se je nyní podařilo 

identifikovat a pojmenovat. Při obřadu čtení jejich jmen uctila Kanada památku „dětí, které se 

nikdy nevrátily domů“. Nebyl jeden Malý strom, ale les Malých stromů.

P.S.: To byla podobnost příběhů a osudů k zamyšlení. A co autor? Udělení letošní 

Nobelovy ceny za literaturu rakouskému autorovi Peteru Handkemu vyvolalo nesouhlas 

amerického PEN klubu i dalších spisovatelů kvůli Handkeho kontroverzním postojům k dění v 

bývalé Jugoslavii a jeho náklonnosti k Miloševičovi a jeho politice. Za všechny ocituji z 

https://www.idnes.cz/kultura/literatura/nobelova-cena-za-literaturu-peter-handke-olga-

tokarczukova.A191011_100140_literatura_kiz: „Někteří umělci zaprodali své duše ideologiím 
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(Hamsun a nacismus), další nenávisti (Celine a jeho fanatický antisemitismus) a jiní moci a 

penězům (Kusturica). Ten, kdo mě však urazil nejvíc, a to svou naivitou k Miloševičově režimu, 

byl Handke,“ vyjádřil se slovinský spisovatel Miha Mazzini.

Dalším je Jerzy Kosiňski, autor knihy Nabarvené ptáče. Kniha se stala podkladem scénáře 

pro stejnojmenný úspěšný film Václava Marhoula. Anglicky píšící polský autor židovského 

původu vydával svoji prvotinu za vlastní zkušenost, což se posléze ukázalo nepravdivým 

sdělením.

Forest Carter v sobě spojuje kontroverzi obou zmíněných autorů. Falešný příběh a 

kontroverzní občanské postoje. Carterova (1920-1978) Škola Malého stromu vyšla v roce 1976 a 

stala se bestsellerem krátce po autorově smrti. U nás byla v roce 2013 v žebříčku 

nejprodávanějších knih. Nadšení a dojetí mnoha čtenářů příběhu malého indiánského chlapce 

uvadlo ve chvíli, kdy se dověděli informaci o spisovateli. Ukázalo se, že příběh je nejenom 

falešnou autobiografií, ale také že občanské postoje autora byly dlouho, až do jeho 45 let, v 

příkrém rozporu s myšlenkami v příběhu obsaženými. V 50. letech vydával měsíčník s teoriemi 

o nadřazenosti bílé rasy a ještě v roce 1970 vystoupil jako zastánce segregace. Dovolím si jeden 

komentář čtenářky SlamLenkahttps://www.databazeknih.cz/knihy/skola-maleho-stromu-

38598?c=all: „Knihu jsem začala číst už s vědomím, že jde zjevně o falešnou autobiografii. I tak 

jsem ale byla nadšená! I když vím, že spousta lidí se snaží vypadat lepší, než jací ve skutečnosti 

jsou, nedokážu si představit, že tak něžným a čistým způsobem by mohl svět Malého stromu 

vyprávět takový hajzl... Ale evidentně mohl. Ač se tedy jedná o takovou faleš, nemohu jinak, 

než knihu hodnotit pěti hvězdičkami, protože mě to prostě oslovilo. Možná je to ostatně další z 

důkazů, že svět prostě není černobílý.“

Takže kniha a autor jsou dvě rozdílné věci. Jenom se to někdy od sebe těžko odděluje.

...Lucka Lazecká

Marie Kostka – Bočkova aristokratka

Od října také v kinech!

Zatím poslední z knih série o šlechtičně Marii Kostce z Kostky jsem dočetla už začátkem 

roku. Myslím si, že Bočkovy texty rozhodně stojí za doporučení. Jsou důkazem, a to především 

pro nečtenáře, že nejen film, ale i knížka umí rozesmát. Rozesmát nahlas! Proto tedy zvažte, 

zda číst na veřejnosti, máte-li strach, že budete považování za blázna. Loni jsem tyto  a mnohé 

další knihy současné české literární produkce vzala do 9. třídy. Každý z žáků si vybral některou 
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pro tiché čtení. A ejhle, nechal se nachytat i jeden zapřisáhlý nečtenář a nečeštinář – smál se 

nahlas!

Zdeněk Svěrák – Strážce nádrže

Pro milovníky Zdeňka Svěráka nejen jako herce, ale jako spisovatele je příjemným 

počtením povídková (nebo spíše dopisní?) kniha Strážce nádrže. Skvělé výkony totiž Svěrák 

podává nejen na prknech, která znamenají svět, ale také na papíře. Díky společné bývalé 

profesi učitele češtiny jsem v hlavním hrdinovi, Jiřím Smrčkovi, po celou dobu viděla 

samotného autora. Kniha je místy melancholická, dojemná, někdy až tragická, ale dostává se i 

do rovin humoru, kdy nezadržíte smích při ironických poznámkách. 23 dopisů bez odpovědi je 

díky vytříbenému autorovu jazyku perfektním zážitkem.

...Hanka Hogenová

Smrtka (N. Shusterman)

Na tuto knížku jsem narážela opakovaně v komentářích uživatelů na Databázi knih. 

Zaujala mne jak názvem, tak i obrázkem na obálce, vyčnívala z toho množství knih, které mi 

prolétly před očima. Kromě samotného děje mne kniha bavila z dalších dvou důvodů. 

1) Příběh je prokládán úryvky z deníků kosení smrtek, v nichž zachycují své myšlenky. 

Ty mě bavily hodně. Nutily mne k zamýšlení se nad životem, smrtelností atd. Pro představu 

úryvek:

„To, co nejvíc přeju lidstvu, není mír, pohodlí ani radost. Přeju mu to, abychom pokaždé, když 

jsme svědky něčí smrti, my všichni uvnitř maličko umřeli. Protože jen bolest empatie zaručí, že 

zůstaneme lidmi. Žádná verze Boha nám nepomůže, jestli to někdy ztratíme.“ (Z deníku kosení C. s. 

Faradaye)

2) Smrtky si vybírají jméno po historické osobnosti. Vždycky jsem měla radost, když se 

objevila nějaká další smrtka a já si mohla vyhledat, po kom si zvolila své nové jméno. Nejvíc 

mne pobavila smrtka Randová a Goodallová. A přesvědčila jsem se, jak velké mám mezery, co se

znalosti historických osobností týče. Také jsem se neubránila úvahám, jakou historickou 

osobnost bych si za svého patrona zvolila já. Možná Hatšepsovet?

Oba dva osli (Ch. Morgenstern)

Poprvé jsem se s knihou setkala před čtyřmi roky v den mojí svatby. Měli jsme ji v 

knižním duchu a na této malé knížečce s vtipným názvem nám přinesli prstýnky. A dneska 

jsem ji uviděla u babičky v knihovně a konečně jsem si ji přečetla. A moc se mi líbila. K hravým 

básničkám jsou fantastické obrázky. Nejvíc mne zaujala báseň Oba dva osli, podle níž se celá 
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knížečka jmenuje. Dodnes jsem netušila, že je o dvou sezdaných. Jak příhodné.

...Monika Slavíková

Alena Mornštajnová - HANA

Silný příběh, který vás nutí číst jedním dechem. Je protknutý skvělým vypravěčstvím a 

vy ho prostě musíte dočíst, i když tušíte, že to nebude lehké a budete o něm přemýšlet ještě 

dlouho poté.  Já vůbec netušila, co mohu čekat. Nebyla jsem připravena ani na složité období, ve

kterém se odehrává. Jsem tomu ráda, proto také neprozradím více. Nevím, zda bych knihu 

četla, kdybych věděla... Jakmile ji však začnete číst, nepustíte ji. Složité lidské osudy, utrpení, 

mateřská láska, lži, které způsobí, že se rozhodneme tak, jak se rozhodneme, naše rozhodnutí, 

které ovlivní osudy dalších. Světýlko naděje však prosvítá i malilinkatou špehýrkou.  

Jonas Jonasson - STOLETÝ STAŘÍK, který vylezl z okna a zmizel

Když jsem knihu začala číst, říkala jsem si, že to nedám. Co to je? Nicméně jsem 

vydržela, začetla se a pak už mi to připadalo tak absurdní, že to prostě musím dočíst, protože 

tohle nemůže nijak skončit. Jak se z téhle absurdity autor chce vymotat? Mé sympatie k hlavní 

postavě postupně narůstaly a po přečtení celé knihy jsem musela konstatovat: „Je to geniální!“  

Životní filozofie stoletého staříka mě úplně ohromila. Doporučuji i jiné knihy od tohoto autora 

– Analfabetka, která uměla počítat; Zabiják Anders a jeho přátelé; Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby

zachránil svět. Ovšem ponechte si mezi čtením odstup.

.....Tereza Nakládalová

Přečetla jsem si v roce 2019 Nejlepší básně za rok 2016. V nich jsem pro sebe objevila Pavla 

Novotného, libereckého básníka a germanistu. Ve svých básních zachycuje zvuk řeči: Neboj/ 

sběhnu tam/ vyřídím ty papíry... hezky se "poslouchá". Hledala jsem další jeho knihy – moc mě 

baví putování, když v jedné knize objevíte stopu, kam se vydat v četbě dál – a přes sbírku 

Zevnitř, kterou jsem si musela číst nahlas (hodně nahlas), jsem nyní dorazila k vyprávění A to si 

pak můžeš říkat, co chceš. Pavel Novotný ze slov Heleny Skalické doslova poskládal její životní 

příběh. Vypravěčka a hlavní hrdinka je liberecká vývarnice, která strávila téměř celý život v 

blázinci. Při čtení si říkám, jak moc jsem vděčná za existenci beletrii, fikce; skutečný příběh 

vhodný k zapsání a následnému čtení zejmě vyžaduje být pln událostí, které vážně nechci zažít,

ale číst o nich, to je jiná....
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Milí čtenáři První strany,

další číslo můžete očekávat koncem 

školního roku. V měsíci máji pak vyjde 

pravidelný inspiromat pro práci s poezií. 

Obsah – jak pevně doufáme – obou čísel 

budeme tvořit společně s Vámi.

Ať je pro nás všechny rok 2020 dobrý!
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