
Tematické literární akce 
na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského

aneb čtení je radost



Co děláme na podporu dětského 
čtenářství?

• Doplňování knihovního fondu aktuální 
literaturou

• Seznámení studentů s projektem Čtení 
pomáhá

• Literární odpoledne, večery i noci



Doplňování fondu

• Snažíme se získat všechny tituly ze školního 
seznamu literárních děl k maturitě, pokud 
možno duplicitně.

• Snažíme se doplňovat aktuální, moderní a 
žádané tituly dětské literatury pro čtenáře ve 
věku 10 – 15 let.

• Snažíme se doplňovat fond současnou českou i 
světovou literaturou. 



Mají nové knihy vliv na počet 
výpůjček?

• Jednoznačně ano
– Počet výpůjček se meziročně zvyšuje v řádu 

několika stovek.

– Mezi nejaktivnější čtenáře patří studenti nižších 
ročníků gymnázia a maturanti.

• Malý postřeh – zájemci o studium na našem 
gymnáziu z řad rodičů i dětí při dnech 
otevřených dveří s potěšením komentují 
složení našeho knihovního fondu.



Čtení pomáhá

Představujeme projekt Čtení pomáhá

• Účastníci – 20-25 studentů prim (11-12 let) a 
několik čtenářů z vyšších ročníků

• Seznámení s projektem, ukázka webových 
stránek 

• Pod vedením zkušenějších čtenářů se mohou 
zájemci zapojit do projektu

• Akce trvá cca 60 minut



Proč studenty s projektem 
seznamujeme?

• Zapojení do projektu má pro ně řadu výhod: 

- Přečtou si hezkou knížku.

- Výběr literatury v projektu obvykle koresponduje s 
doporučenou školní četbou.

- Mnohé tituly jsou i součástí maturitní četby.

- Mohou udělat dobrý skutek a přispět na charitu.

• Máme několikaletou zkušenost, že děti 
zapojené do projektu od prim čtou víc.



Co je náš literární večer, noc, 
odpoledne?

• Řada tvořivých aktivit spojená jedním 
tématem

• Např. pohádky, sci-fi, fantasy, horor, 
detektivky, legendy, komiks, brak a kýč, čerti v 
literatuře, Mikulášská tradice, zvířecí 
kamarádi… 



Zrození nápadu

• S některým z češtinářů vybereme téma s 
ohledem na potencionální účastníky a 
aktuálně probíranou látku v literatuře

• Zvolíme termín a čas (odpoledne 15:00-18:00, 
večer 18:00-22:00, noc 18:00-7:00)

• Vymyslíme strukturu večera

• Rozdáme účastníkům přihlášky



Přihláška aneb na co rozhodně 
nezapomenout!

• Kromě vyplněného jména, třídy a kontaktu na 
rodiče požadujeme souhlas/nesouhlas se 
samostatným odchodem žáka po skončení 
akce. Pokud odchází s doprovodem, důsledně 
dbáme, abychom ho viděli. 

• Požadujeme souhlas se zveřejním fotografií z 
akce na webových stránkách školy. Žáka, který 
nesouhlasí, nefotografujeme. 



Přihláška

• Literární večer

• NÁZEV

• pátek datum 18:00 – 22:00 hod.

• Závazná přihláška

• Jméno a příjmení:............................................... třída:…………….

• Bydliště:.........................................................

• Telefon rodičů:..................................................

• *Po skončení akce může odejít můj syn / moje dcera sama domů. Tímto za něj/ za ni  přebírám právní zodpovědnost.

• *Po skončení akce si syna / dceru vyzvednu před školou.

• * Souhlasím/nesouhlasím se zveřejněním fotografií z akce na webových stránkách školy.

•

• V Praze dne ……………………….Podpis rodičů   …………………………….

• * Nehodící se škrtněte.

• Telefon do knihovny 251 050 214

• Předem připravená scénka s ……………………..tématikou je povinnou součástí programu.

• Přihlášku je třeba odevzdat do …………v knihovně!



Osvědčená osnova akce 

• Zahájení - stanovení pravidel chování

• Začínáme aktivitou, kterou si účastníci 
připravili předem, obvykle je to scénka

• Další aktivity pro skupiny i jednotlivce - kvízy, 
veršování, psaní

• Divadelní společnost

• Závěr – vyhodnocení skupin, malé odměny



Literární odpoledne

• Akce věnovaná jednomu titulu např. Deníku 
malého poseroutky

• Účastníci – 20-25 studentů prim (11-12 let)

• Předem připravené příspěvky formou referátu, 
kvíz pro ostatní apod.

• Blok skupinových soutěží



Literární večer (třeba) detektivní

• Účastníci – 20 studentů z kvart a kvint (14-16 
let)

• Zahájení večera předem připravenu scénkou s 
úkolem představit literárního detektiva (asi 45 
minut)

• Organizátoři připravili scénku s otevřeným 
koncem a studenti příběh dokončili ve stylu 
svého vybraného detektiva
– Čas na přípravu 30 minut



Literární večer

• Divadelní společnost

– Účastníci si vylosují – postavu, místo, předmět, 
výrok, zločin.

– Úkolem je zrealizovat scénku s využitím 
vylosovaných výrazů.

– Čas na přípravu je 60 minut.

– Této aktivity se obvykle účastníme spolu se 
studenty.



Divadelní společnost - detektivní

• Postava: Naivní dívka – Geniální dítě – Tichá stařenka – Nerudný 
podnikatel – Pavlačová drbna – Generál ve výslužbě

• Prostředí: Hřbitov – Knihovna – Banka – Škola – park - Metro
• Předmět: Stříbrná dýka – Láhev šampaňského – Jablko – Bible –

Manžetový knoflíček - Provaz
• Výrok: Jsem poněkud rozvrkočena, nemá někdo zrcátko? – Všechno 

je jednou poprvé. – Ale božíčku, kde mám pletení? – Sankce 
finančního úřadu bývají po čertech nepříjemné, slečno. – Už jste 
slyšela o tom skandálu? – Čelem vzad a pochodem chod!

• Zločin: Vražda – Únos – Krádež – Podvod – Loupež - Vydírání



Další „večerní“ aktivity

• Dopis autorovi 

• Úryvek z jiného žánru přepracovat ve stylu 
tématu večera

• Zveršování, zazpívání textu

• Kreslení map, příšer, komiksů

• Vymýšlení čarodějných lektvarů

Možností je spousta, nehodí se vždy ke každému 
tématu, fantazii se meze nekladou!



Malé odměny

• Závěr

– Vyhodnocení jednotlivých skupin, rozdání malých 
drobností a také lístečků „Za aktivní účast na 
literárním večeru “, který lze směnit s vyučujícím 
ČJL třeba za malou jedničku.



Co je cílem večera?

• Porozumění textu

• Týmová spolupráce

• Rozvoj fantazie a kreativity



Příprava pohádkové scénky



A tady mě máte

Veškeré dotazy ráda zodpovím

pavlaskova@gymjh.cz

Olga Pavlásková

mailto:pavlaskova@gymjh.cz

