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„Neotevírejme dětem dveře, ale 
pomozme jim najít správný klíč, 
aby si je otevřely samy“. 
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6.5. Dílčí projekty a programy 

Čteme si spolu: 
 
toto je název společného projektu knihovny Třinec a naší mateřské školy. Projekt je 
zaměřený na podporu čtenářství a předčítání dětem. Stejně jako známá celostátní kampaň 
„Celé Česko čte dětem“ propaguje tento projekt hodnotnou literaturu a jeho cílem je 
přispět k posílení vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Naše škola od knihovny 
získala svého „patrona čtení“, který za dětmi pravidelně dochází každý měsíc.  Patron 
představí dětem knihu, ze které si společně předčítají, hovoří o ní. Pro uvolnění jsou 
zařazeny pohybové a dramatické aktivity.  Na závěr děti dostávají „ domácí úkol“, v podobě 
úryvku z knihy a malý úkol, který plní společně s rodiči po přečtení úryvku.  
7 důvodů, proč si spolu číst: 

- rozvoj intelektuální schopnosti dítěte 
- společně strávené příjemné chvíle plné zábavy při čtení i plnění úkolů 
- podpora schopnosti se soustředit a porozumět textu 
- vede dítě nenásilnou formou k učení 
- vzbuzuje zvídavost, kreativitu 
- posiluje vztahy dítěte ke knihám a čtení 
- získávání tipů na hodnotnou dětskou literaturu 

 
 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky: 
 
hlavní myšlenkou projektu je nabídnout dětem nové podněty, které jsou spojeny se 
zdravým pohybem. Pohyb je každodenní potřeba a zdravé řešení volnočasových aktivit. 
Snahou projektu je podpořit první větší zájem o aktivní sportování, ale také vedení 
k týmové spolupráci, radosti ze splnění úkolů jak u jednotlivce, tak ve skupině, podpora 
respektu a rozvoje individuálních předpokladů. Plněním jednotlivých pohybových úkolů má 
dětem přinášet radost a potěšení z pohybu, pomáhat jim naučit se překovávat překážky, 
rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností a tím jim 
umožnit vstup do velkého světa při překonání hranice šesti let. Motivací pro děti jsou 
zvířátka, která je budou provázet v rámci jednotlivých činností. Tvůrcem projektu „Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ je Česká obec sokolská.  
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