
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářské kluby 
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Čtenářské kluby vznikly v roce 2016. Doba trvání od 1.11.2016 - 20.10.2019. Na naší škole 

byla první schůzka klubáků 2.2.2017.  

Je do nich zapojeno 37 škol z celé České republiky. V Moravskoslezském kraji jsou pouze 

čtyři kluby a jeden z nich je ten náš. ☺  

O co vlastně jde? Čtenářské kluby vznikly jako projekt, který po dobu tří let měl přivést děti 

ke čtení. Do klubů můžou chodit děti různých věkových kategorií. Hranice věku je však 

omezená. Jde pouze o školky a základní školy. Členové klubu by měli být žáci, kteří mají 

problém se čtením nebo s češtinou. Projekt je podpořen Evropskou unií, nadací Albatros a 

,,projektem“ Rosteme s knihou. 

Od sponzorů kluby získaly spoustu knih, koberce, polštáře, psací potřeby s papíry a 

občerstvení. 

Co jsme dostali my? My jsme dostali vaky na knížky, odznaky s nápisem ,,ČTU!“, tři 

náramky s nápisem ,,Čtenářské kluby“ + rok, záložky do knížek, magnetky a certifikáty 

čtenáře a samozřejmě knížky. 

 Kluby jsou postaveny na třech základních pilířích.  

První pilíř: ,,Sdílení vlastního čtenářství spolu s doporučováním si četby navzájem.“   

Pokud nám knihu doporučí učitel nebo knihovník,nemusíme jí vždy chtít, protože si  

myslíme, že nás chtějí přivést ke čtení. Pokud nám ale knihu doporučí spolužák nebo 

kamarád/klubák, máme o knížku zájem a chceme si jí přečíst.  

 

Druhý pilíř: ,,Odcházej domů s knihou."  

Vždycky bychom měli odcházet s knížkou v ruce, ať už je naše nebo právě půjčená z klubu. 

 

Třetí pilíř: „Čti si přímo v klubu.“  

Co by to bylo za čtenářský klub, kdyby se v něm nečetlo?! I když děláme v klubu různé 

aktivity ohledně knížek, na čtení by se zapomínat nemělo. V našem klubu čteme  minimálně 

20 minut. To, že máme číst v klubu, neznamená,že nemáme číst doma (samozřejmě až po 

učení a úkolech ;)  

 

Klub trvá hodinu a půl. Mezitím si povídáme o knížkách,děláme různé aktivity spojené 

s knihami a samozřejmě čteme.  

 

Klubovny můžou být na různých místech, ale musí tam být knihy. Naše ,,klubovna“ je ve 

školní knihovně. 

 

 

 

 

 

 



 

Jak vůbec taková naše schůzka probíhá?  

Každý čtvrtek se scházíme ve dvě hodiny ve školní knihovně. Jako první máme čtenářský 

kroužek, ve kterém si povídáme o knížkách, které jsme za tu dobu četli, nebo si je navzájem 

doporučujeme. Potom nás vedoucí klubu, paní učitelka Bednářová a knihovnice Katka 

Šildrová, seznámí s aktivitou, kterou budeme potom dělat. Po skončení aktivit je řada na 

čtení, ke kterému máme vždycky nějaký úkol, se kterým pak pracujeme. Například máme 

domyslet konec příběhu nebo charakterizovat hlavní postavu. Každý si může vzít, jakou chce 

knížku a do ní se pak s chutí začíst.  Ještě než odejdeme, každý řekne, co vymyslel (zadání 

úkolu), pak se posilníme na cestu sušenkami a jdeme domů.  

 

Naše klubové aktivity  

Karty Dixit, desková hra ,,Vezmi si knihu“,slovní hra ,,Lžeš“, čtenářské křeslo a další. 

O co jde u ,,Čtenářského křesla“? Člen klubu, který se dobrovolně přihlásí, přečte ostatním 

úryvek, z jaké chce knížky. Díky téhle aktivitě se zdokonalujeme ve čtení nahlas. Knížka nás 

může zaujmout, proto si jí můžeme půjčit. 

 

Náš čtenářské klub také rok provozoval snídani s knihou. Probíhalo to ráno kolem sedmé 

v knihovně. Mohl tam přijít kdokoli ze školy, kde si popovídali s ostatními, dali si snídani a 

četli.  

 

Jako další aktivita je čtenářský strom. Je to papírový strom na dveřích knihovny, do jehož 

koruny lepíme lístky,na kterých je název knížky a autora,kterou jsme četli. 

 

S klubem jsme se zúčastnili různých soutěží. V roce 2016 to byla soutěž ,,Tajemné a kouzelné 

stromy“. V roce 2018 soutěž ,,Čtenář na jevišti“ a nyní jsme se přihlásili do soutěže ,,Čteme 

lidem“. 

 

Měli jsme spoustu workshopů se spisovateli nebo lektory. Náš poslední workshop byl 

,,Storytelling“.  Storytelling je vyprávění příběhů v zábavnější formě. Můžou být veselé, 

smutné, historické… prostě můžou být jakékoli a na cokoli. My jsme měli telestoryng na téma 

Harry Potter.  

 

Mezi naše první workshopy patří kampaň ,,Celé Česko čte dětem“, kterou vede a reprezentuje 

Eva Katrušáková, která nás navštívila a seznámila nás s kampaní. V ten den k nám přijeli i 

klubáci s Havířova.  

 

Celé Česko čte dětem je společnost, která usiluje o to, aby rodiče, prarodiče,s ourozenci a tak 

dál četli dětem. Nemusí jím číst celý den, stačí půl hodiny denně. Její hlavní cíl je udržet a 

zlepšit vztahy v rodině.  

 

 

 

 



 

Jak už jsem se zmínila, zúčastnili jsme se s klubem soutěže ,,Čtenář na jevišti“. Šlo o scénické 

čtení, které mělo trvat maximálně 15 minut. 

 

Scénické čtení je hraní, kdy herec má text v ruce. Herec normálně hraje a mluví zpaměti, ale 

někdy se koukne do textu.  

 

Se soutěží nás seznámila knihovnice Katka, která i přišla s návrhem, že budeme hrát 

Knihožrouty.  

 

Knihožrouti jsou knížka od Kláry Smolíkové, která se na naše vystoupení přišla podívat a 

moc se jí líbilo, dokonce se i smála. 

 

Protože Katka už Knihožrouty hrála v knihovně, měla scénáře a rekvizity hotové. Tak jsme to 

tedy zkusili. Ze začátku to bylo dost těžké, vůbec nám to nešlo, pořád jsme se smáli, 

chybovali a tak. Nakonec se nám to nějak podařilo zahrát a natočit. Video jsme potom zaslali 

do Prahy a čekali, jak to dopadne. Vůbec jsme nemohli uvěřit tomu, že ze 35 ,,souborů“ jsme 

se dostali do výherní pětky. Měli jsme obrovskou radost. 

 

Tak jsme tedy 17.12. 2018 nasedli na vlak a jeli směr Praha. V divadle Minor jsme předvedli 

svojí scénku a koukli se na představení od ostatních. Pak nás všechny čekalo vystoupení od 

profesionálů, kteří hráli Lichožrouty.  Na konci jsme dostali knížky a šli si prohlídnout Prahu. 

Viděli jsme Václavské náměstí se sochou sv. Václava, Staroměstké náměstí s orlojem, 

vánoční trhy, Karlův most, metro a Hlavní nádraží. Potom jsme jeli domů. Všem se nám to 

moc líbilo a byli jsme neskutečně šťastní, že jsme vyhráli.  

 

Naší scénku jsme potom předváděli i prvňákům nejen na naší škole, ale i na jiných. Všem se 

to opět líbilo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do našeho klubu zavítalo spoustu spisovatelů a známých osobností. Připravili si pro nás 

spoustu skvělých aktivit a někteří nám přinesli i dárky. 

Jak už jsem zmínila, do klubu k nám přišla Eva Katrušáková s kampaní ,,Celé Česko čte 

dětem“. 

 Dále k nám přišla Máša Bořkovcová, která napsala komixy podle skutečných příběhů. Možná 

je znáte: Lili a dvě mámy, Silnější než někdo, To už je všechno smazaný, Nebuď jak gadžo a 

další. 

 Jako další host byla spisovatelka Ivona Březinová, která píše knížky ze života, o lidských 

problémech a tak. Její nejznámější dílo je série tří knih ,,Holky na vodítku“, je to knížka o 

třech kamarádkách, které se léčí ze závislosti.  

Potom nás navštívila spisovatelka Klára Smolíková, o které jsem také již hovořila a spisovatel 

Jiří Walker Procházka.  

Přišla k nám i romská spisovatelka Iveta Kokyová.  

Do Avionu nám přijel předvést scénické čtení známý herec Lukáš Hejlík a Alan Novotný. 

Předvedli nám scénické čtení o knížce ,,Usain Bolt.“ Představení se zúčastnili osmáci a 

deváťáci. Hrozně nás to bavilo a celou dobu jsme se smáli. 

Jako poslední nás navštívil Jakub Pachol, který nám všem věnoval knížku Selected.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téma Čtenářské kluby jsem si vybrala, protože je mi velmi blízké.  

Do klubu chodím od začátku (tři roky). Mezitím se nás tam pár vystřídalo, ale pokaždé 

se tam našel někdo, s kým jsem si rozuměla. Baví mě klubové aktivity, do kterých se 

pouštím s chutí. Jsem ráda, že nám paní učitelka a paní knihovnice připravují tak 

pestrý program a že mají dostatek nervů a energie nás krotit. Líbí se mi,že v klubu 

děláme pokaždé něco nového. Za co jsem nejvíc vděčná, je to, že jsem mohla poznat 

spoustu skvělých spisovatelů a lidí.  

V čem mi klub pomohl? Díky klubu jsem se zlepšila ve čtení, nečtu už dětské knížky, 

našla jsem svůj žánr. Ta nejdůležitější věc,za kterou jsem ráda je ta, že jsem si našla 

cestu ke čtení a nyní patří k mým oblíbeným aktivitám. 

Pokud někdo váhá, jestli má začít chodit do klubu, nebo ne, tak ať nad ničím 

nepřemýšlí a přidá se. Pozná spoustu skvělých kamarádů a kamarádek, lépe se pozná 

se svými spolužáky a zlepší se ve čtení. Samozřejmě zažije spoustu zábavy a legrace. 

Kluby sice tímhle rokem končí, ale paní Bednářová se domluvila s knihovnicí Katkou 

a dohodly se, že příští rok budou kluby pokračovat, ale nebudou nijak podporovány. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naše vystoupení v Praze  - Scénické čtení - Knihožrouti 

 

 

Lukáš Hejlík a Alan Novotný – scénické čtení – Usain Bolt 

 

 

 

 

 



První klubáci, první schůzka, první složení. 

 

V klubu se nás za ty tři roky vystřídalo hodně, ale počet byl vždycky stejný dokonce i větší. 

Aktuální složení  

 

- Na fotce je s námi spisovatel Jakub Pachol. Sice tam nejsme všichni, ale aktuální 

bohužel nemám. (chybí tři osoby) 

 



Zdroje 

1. Autorem většiny fotek je  paní učitelka Bednářová a paní knihovnice Katka Šildrová 

2. Fotky z Prahy jsou z mého archivu 

 

3. http://casopiskaktus.blogspot.com 

4. https://new.ctenarskekluby.cz/kdo-jsme/nase-mise 

5. https://email.seznam.cz/#inbox/2694 

6. http://story-telling.cz/index_cojestorytelling.html 

7.  https://celeceskoctedetem.cz/o-nas/poslani?gclid=EAIaIQobChMIosKX-    

93S4gIVEOh3Ch3xzgBXEAAYASAAEgJ_ZvD_BwE 

8. http://wiki.knihovna.cz/index.php/Sc%C3%A9nick%C3%A9_%C4%8Dten%C3%AD 

9. http://www.listovani.cz/clanky-listovani/co-je-to-listovani.html 
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