„
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Milí pįátelé čtenáįských klubů, knih a čtení vůbec!

Nastává čas zamyšlení nad uplynulým rokem, dalo by se įíci čas reflexe. Té věnujeme celé číslo První strany, našeho projektového časopisu. Změna oběžníku
na časopis spočívá prakticky jen v interním označení, obsah zachovává navyklé
parametry a název na obálce již nejde změnit, ale je to výstup určité reflexe. Reflexi provádíme neustále, neboť dívat se nazpět, analyzovat a vyhodnocovat je
principem všeho učení. A jak tuto naši schopnost využít pro vedení čtenáįských
klubů, a nemyslím jen pro psaní do kolonky Reflexe ve formuláįi Plánu klubového setkání? První strana Vám sice neodpoví pįímo, ale snad Vám poskytne
dostatek materiálu pro sebereflexi a motivuje Vás do dalšího roku spolupráce,
která reflexi pįedpokládá. Věįím, že k dobré reflexi to bude stačit, protože jak
įekl Albert Einstein: „Kde je vůle, je i cesta.“
Pįeji Vám pěkné počtení a mnoho dobré a vytrvalé vůle.
Tereza Nakládalová
metodička projektu

Foto Ondįej Polák
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ÚTěCHA Z LITERATURY
ANEB
POVZBUZENÍ Z POUČENÍ
Sebereflexe literatury v pįíkladech
Reflektujete-li alespoň občas vlastní čtenáįství, můžete dojít do bodu, kdy zaznamenáte
stagnaci a pocítíte chuť trochu na sobĜ jako na čtenáįi zapracovat. U dĜtí, které se již rozečetly, vĜtšinou įešíme jejich čtenáįský posun pįedevším rozšíįením oblasti typu knih, které čtou, ať je již kritériem definice
oblasti cokoliv – doporučený vĜk čtenáįů, počty ilustrací, tloušťka knih,
žánry. Chceme, aby svá čtenáįská teritoria rozšiįovaly. A jak je to vlastnĜ s námi? Pokud jste právĜ ve fázi, kdy byste rádi posunuli své čtenáįství vpįed a rozšíįili své čtenáįské teritorium, není pro nás – lidi ze čtenáįských klubů – pįíhodnĜjší výzva než literární teorie. V rámci četby
totiž můžete naplnit všechny čtenáįské cíle definované již pįed témĜį
půl stoletím M. Adlerem v slavné knize How to Read a Book1 (kdy už
vyjde v českém pįekladu?!). Budete číst kvůli informacím – vĜįím, že
pįedmĜt našeho zájmu, čtení, vás jednoznačnĜ zajímá – budete číst pro
potĜšení – alespoň vĜtšinou, teoretici literatury naštĜstí vzhledem
k pįedmĜtu zkoumání mají čtenáįe na pamĜti – a pįedevším budete číst
pro „understanding“, porozumĜní ne textu, ale literatuįe obecnĜ, pro vyšší čtenáįství – teorie je
vlastnĜ specifický žánr, a tudíž nám dává zcela jasnĜ možnost rozšíįit svá čtenáįská teritoria. Jednou z literárnĜ teoretických knih, která opravdu uspokojí po všech stránkách, je Krátký úvod do
literární teorie Johnatana Cullera2. (Sympatické na nĜm rovnĜž je, že název je pravdivý, jedná se
o velmi útlou knihu, která navíc obsahuje i nĜkolik kreslených vtipů.) Hned v úvodu autor definuje žánr teorie jako psaní a myšlení, které pįekračuje hranice svého oboru a zpochybňuje a mĜní
názory lidí. To také slibuje posunutí našeho čtenáįství, protože nám nabízí zmĜnu našeho čtení a
nazírání na nĜj.
V rámci tématu našeho čísla pak můžeme vybrat Cullerovo pįedstavení literatury jako
sebereflexivního konstruktu: „Literatura je činnost, pįi níž autoįi usilují o to, aby literaturu posunuli dál nebo do ní vnesli nĜco nového, a implicitnĜ je vždy reflexí literatury samé.“ 3 Literatura
vzniká reflexí svĜta, života a, jak zaznĜlo výše, rovnĜž sebe samé. Pokud jste nĜkdy psali, stali
jste se též tvůrci literatury a tato reflexe je pro vás poznaným faktem. Moje Ardidiny, kterou jsem
jako malá diktovala své sestįe, byla v podstatĜ Bibi a Pipi v jednom, pįesto obsahovala jednoznačný pokus o posun dál – situováním pįíbĜhu do indiánské vesnice. Chceme-li, aby dĜti svou
četbu reflektovaly, dopįejme jim bezpečný a inspirativní prostor k tvůrčímu psaní, protože, jak
píše další teoretik vhodný k rozšíįení našich čtenáįských teritorií Roland Barthes: „Nejvíce fascinující nejsou ty texty, které se dají číst, ale které jsou vhodné k napsání.“4 V nĜkterých klubech
k takové reflexi již dochází:
ADLER, Morti er Jero e a Charles Li col VAN DOREN. Ho to read a book. Ne York: Si o & Schuster,
. ISBN
.
CULLER, Jo atha D. Krátký ú od do literární teorie. No é, rozš. yd. Přeložil Jiří BAREŠ. Br o: Host,
. Teoretická k iho a. ISBN
- - .
CULLER, Jo atha D. Krátký ú od do literární teorie. No é, rozš. yd. Přeložil Jiří BAREŠ. Br o: Host,
. s. . Teoretická
k iho a. ISBN
- - .
BARTHES, Rola d. S rt autora. Aluze: časopis pro literaturu, filosofii a ji é. Olo ouc: U i erzita Palackého,
, roč. ,
č.
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Stín
Natálie Mercedes Dvořáková
ČK Teplice

Ahoj, jmenuji se B 235 neboli Honza. Je mi … eh, ani nevím kolik. Jediný co vím
je to, že nejsem šťasten. Kdo by byl, v mém těle? Dnes vám budu vyprávět pįíběh o mém
pįíteli.
Jednou jsem šel ven a hleėme, je zde můj jediný pįítel, který je se mnou vždy,
když svítí slunce. Je to můj stín. Įeknu vám to jednoduše: zná vás nejvíc, dělá stejné věci jako vy, cítí se tak jako vy. Tak proč se s ním nebavit? Ještě navíc když nikoho jiného
nemám. Jedna věc mě na světě štve, když je noc nebo není světlo, nemůže tu se mnou
být. Musím si vždy obstarat nějaký zdroj světla, a to není vždy snadné. Aby bylo jasno:
JÁ jsem B 235 a on je Honza. Nebudeme si nic nalhávat - on je skoro stejný jako já (já
jsem hezčí :D). Víte, ale on toho moc nenamluví, chudák, neumí mluvit (nechtěl bych
XD). Ale mám ho poįád rád, pįeci když nikdo jiný na světě není, tak si nemůžu vybírat
… Néééé, nedělám si srandu. Nikdo jiný tu není, jen já a Honza. Občas, když se velice
hodně zamyslím a soustįedím se (to moc často nedělám, protože je to náročné), tak okolo
sebe vidím další lidi a bílé zdi, občas i postel, nebo jak se tomu įíká. Ale furt nevím, kde
se to bere. V normálním světě (v tom mém) to je jinak: mám zde lednici, baterku, Honzu,
postel, na které je napsáno B 235 (proto to jméno). Nic víc tu není. Á, málem jsem zapomněl: taky okno a dveįe, ze kterých se dá jít ven na zahradu, kde jsou kytky a sedátko
(asi se to jmenuje židle či lavička). Tam trávím dost času, protože je tam se mnou i Honza.
Jednou to ale skončilo. Když jsem šel spát, tak mě probudila bolest hlavy a najednou jsem byl v tom jiném světě, tam, kde byly bílé zdi a tak… Nic jsem nechápal, byl
jsem v bílé místnosti, ležel na lůžku a měl jsem nějaké trubičky v rukou a masku na obličeji. Někdo ke mně pįišel a vysvětloval mi vše, kde jsem byl, co se dělo a tak dále. Ale nevěįil jsem tomu ani trochu, v mém světě to tak nebylo. Prostě NE. Začal jsem se vzpouzet. Dali mi do ruky takovou ostrou špičatou věc, nevím, co to bylo. Chtělo se mi po tom
spát, nevydržel jsem to, usnul jsem. Probudil jsem se v jiné bílé místnosti, na které po
stranách byly nalepeny polštáįe, a na posteli jsem měl tabulku: B 235. Najednou jsem si
uvědomil, že tu není Honza. Volal jsem ho. Prostě tam nebyl. Strašně moc jsem ty lidi
prosil, aby mi dali baterku. Dali mi ji, ale Honza tam furt nebyl. Začal jsem brečet, nic
mi nedávalo smysl, pįišel jsem o nejlepšího pįítele. Po pár týdnech mi došlo, že se nevrátí. Tak jsem se začal učit: matematiku, češtinu, dějepis, angličtinu a ruštinu. Nic s toho
mě nebavilo ani trochu, ale byl jsem nejlepší student ze školy. Už jsem se nevzpouzel,
srovnal jsem se s tím.
Po několika týdnech mě pustili ven z té prokleté místnosti. Začal jsem bydlet u
jedné rodiny, měl jsem je rád, ale nebyli tak super jako Honza. Když jsem se šel projít,
najednou jsem ho viděl. Honza, po tolika měsících! Měl jsem tak úžasnou náladu. Nikomu jsem to ale neįekl, nechtěl jsem riskovat, že o něj zase pįijdu. Děkuji, že jste vyslechli
můj pįíběh.
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Dobrodružství kapitána Nutely
ZAČÁTEK
Šimon Oborník a Mirek Králíček
ČK Dubí
Psal se rok 1994 a já na své vesmírné lodi
právě jedl donuty, když nás napadli žluté
vesmírné ovce. Měly hlad a chtěly sníst naší
GPS. Všechny jsme porazili naší banánovou
lopatou. Narazili jsme na zeleného berana se
zlatýma rohama. Nakonec to dopadlo, že ten
blbec spadl ze schodů a my jsme jeli na duhovou planetu, kam jsme měli pįedem namíįeno.
PS: Z vlny jsem si udělal kožich.
Foto Ondįej Polák
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Knihovna
Lucie Hofmannová
ČK Dubí
Jmenuji se Laureth Blackhamová a jako každý den jsem seděla v místní
knihovně nad knihou „Ráj na zemi“. Najednou jsem si uvědomila, že tu už nikdo není. Není tu už ani ten brýlatý kluk sedící za mnou s hlavou zabořenou
do komiksů, není tady ani ta dívka, co má na sobě pokaždé to samé a čte „Já
nejsem neviditelná“ nebo „Kytice“. A není tady ani ten kluk, co sem chodí
hrát na místním počítači online hry. Uvědomila jsem si, že tu není dočista nikdo.
Koukla jsem se na hodinky, jen abych následně zjistila, že knihovna má
už čtyřicet pět minut zavřeno. „Určitě se čeká jen na mě,“ řekla jsem si a
rychle utíkala ke vchodu do knihovny. Narazila jsem do dveří, aniž bych se
rozhlédla, ale když jsem se následně odrazila od zamčených dveří a s velkým
žuchnutím spadla na zem, teprve mě to přimělo se rozhlédnout. Byla jsem tu
úplně sama a dveře byly zamčené.
Rychle jsem se smířila s tímto faktem, když mi na mysl přišla myšlenka,
že tady jsou jen knihy a já. Procházela jsem se a prstem přejížděla po svazcích knih, když mi pod ruku padla jedna stará kniha balená v kůži. Mojí nešikovností vypadla z regálu a otevřela se.
Všechno začalo zářit a já se ocitla na rozkvetlé louce. Přiběhl ke mně
králík a začal mi nadšeně vyprávět o tom, jak je to dlouho, co sem kniha přivedla posledního cestovatele. Načež mě začal táhnout k obrovské díře, do níž
mě následně i shodil.
Spadla jsem do místnosti a slyšela: „Popelko! Kde zase si, ty špindíro
jedna? K nám má přijet princ hledat manželku s nějakým střevícem, či co, a
ty se tu flákáš!“ Do místnosti vkročila jakási žena a za ní se, s nosánkem nahoru, nesla dívka zhruba mého věku. „Počkat! Já jsem v Popelce!“ zvolala
jsem nahlas. Vše zčernalo a já zase začala padat. Ocitla jsem se v místnosti
před starší ženou a ona spustila: „Ach, nechoď na jezero, zůstaň dnes doma,
má dcero! Já měla zlý té noci sen: nechoď, dceruško, k vodě ven!“ Vše zase
zčernalo a já se objevila na letišti. Za ruku mě držela o dost vyšší dívka než já
a říkala mi: „Tak, Benjamine, ty víš, že já nic nevidím. Musíš mě odvést
k přepážce.“ Zase tma a já čekala, kde se ocitnu tentokrát.
Když tu najednou jsem se vzbudila, vše byl jenom sen. Ten den jsem šla
do knihovny a začetla se do „Ráje na zemi“. A až po hodné chvíli se zadívala
na hodinky. Knihovna měla už čtyřicet pět minut zavřeno. „Sakra, čeká se jen
na mě!“ řekla jsem si a utíkala ke vchodu. Dveře byly zamčené. Rychle jsem
se s tímto faktem smířila, když mi došlo, že tu jsem sama s tolika knihami.
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CO SE DěJE V PROJEKTU?
Kořeny a plody Čtenářských klubů
Reflexe projektové manažerky Evy BĜlinové
„Každé čtení je učením“, vyjádįil naši ústįední myšlenku asi
pįed pĜti lety dĜtský psycholog
Václav Mertin. Reflektovat, jak se
daįí školním čtenáįským klubům,
totiž znamená podívat se na dobu pįed začátkem našeho společného projektu. Tehdy jsme vůbec
netušili, do čeho jdeme – pustili
jsme se do experimentu. Ale do
experimentu, který zaujal a který
se ujal.
Kdo by si v dobĜ, kdy jsme
teprve hledali cestu ke tįem pilíįům klubové práce, pomyslel, že
v roce 2017 šablona „Školní čtenáįský klub“ pįiláká dva tisíce základních škol a další je budou následovat? Kolik jsme poznali dĜtských autorů a autorek? Každý
z nich svou práci pįedstavuje úplnĜ jinak – nás u „kormidla“ občas
průbĜh nĜkterého setkání nenadchne. A pak si s upįímným napĜtím čteme reflexe manažerek
klubů či dĜtí a pįekvapuje nás,
čím je zrovna zaujal a co všechno
jsme my pįi setkání jako zajímavost nezachytili… Všichni se stále
učíme.

Nezanedbatelný čas nám zabralo „uvĜįit“ knížkám, jak proces
tehdy trefnĜ nazvala Irena Poláková. Vyšli jsme ze zkušeností Kritického myšlení. Netrvalo
však dlouho a my si uvĜdomili, že
klubová práce není o metodách,
ale pįedevším o dostatku času a
prostoru, který dáme knihám.
Jedno z hlavních poznání, které
jsme si do poznámek psali tučnĜ,
bylo: „čím ménĜ, tím lépe“ a
„nechte to na knížkách“.
I proto jsme opravdu ocenili
vůli MŠMT umožnit školám nakoupit si knížky v rámci tzv.
„výzvy č. 56“. Pįi pįípravĜ základního obsahového zámĜru tehdy ještĜ neurčité pro-čtenáįsky
orientované výzvy jsme zástupcům ministerstva zdůrazňovali
pįedevším to, že školy tĜžko mohou rozvíjet dĜtské čtenáįství,
když ve školních knihovnách
(pokud vůbec ve školách nĜjaké
pįežívají) stojí jako vojáci pįipraveni k boji „DĜti z Bullerbinu“,
„Staré povĜsti české“, „Babičky“
či „Vlčáci Kazani“.
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Efekt výzvy 56 byl skvĜlý. Když jsme
po jejím skončení rozšiįovali okruh
spolupracujících základních škol pro
další vlnu pilotování čtenáįských klubů, zjednodušila se nám práce. Jakmile
totiž škola ve výzvĜ 56 nakoupila pįevážnĜ různé jednotlivé tituly, bylo jasné, že je s námi na jedné vlnĜ.
Čtenáįské kluby se rozkročily i do
hlavního mĜsta. Formální požadavky
operačního programu, v rámci nĜhož
fungují, jsou mnohdy nepįíjemné. Įada z tĜch deseti škol, které s námi spolupracují, už si naštĜstí po prvním roce
nachází různá pozitiva. A my zároveň
jasnĜ vidíme, jak velký je rozdíl mezi
projektem na dva roky (což je bohužel
pįípad pražských klubů) a toho luxusu
tįí let, který mĜly a mají „velké kluby“.
O kolik více se dá stihnout… Jak výraznĜji můžeme zpomalit a dát prostor
zrání, hledání a nacházení.

Pohybujeme se ve známé krajinĜ, kde
nás však cesty, neįkuli pĜšiny, stále
pįekvapují. Co na nás čeká za druhostupňovým rohem, opravdu netušíme. KromĜ tĜch klubů, kam druhostupňové dĜti chodí rády a pravidelnĜ, nám velkou radost dĜlají centra
kolegiální podpory, která díky vaší odvaze to zkusit pracují pod hlavičkou
Nové školy, o. p. s. a Školních čtenáįských klubů na osmi místech
v republice. Sama jsem z toho mĜla
obavy, které se ale vůbec nenaplnily.
Vytváįejme tedy společenství nad knihou. DĜkujeme za to a já osobnĜ vám
pįeji vaše vlastní krásné pročtené chvíle i v roce 2018 a tĜším se na vidĜnou
ve Vašem klubu.
Foto Eva BĜlinová
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Reflexe klubových aktivit -

Čtenářský klub ve Staňkově při
tvorbě Bag (Blackout) Poetry

Jak dobře využít klubovou tašku

(Z reflexe klubového setkání v ZŠ Tomáše Šobra v Písku)
VĜtšina dĜtí pįišla s pįedstihem a velmi je zajímalo, co se dneska bude
dít. Neprozradily jsme nic, nechávaly jsme je v napĜtí. Nabídly jsme
jim sáčky jako dárek s tím, že by bylo dobré, kdyby si je vzaly s sebou
do mĜsta. Cestou jsme zadávaly
mírnĜ zavádĜjící nápovĜdy, nechávaly jsme je, ať se dohadují, kam
jdeme. TémĜį všichni si mysleli, že
do knihovny nebo nĜco vánočního
nĜkam tvoįit (perníčky apod.).
Když jsme zastavili pįed knihkupectvím (kde jsme mĜli pįedem domluvenou návštĜvu), už tušili, že se
budeme dívat na knihy. A když
jsme jim oznámily, že si můžou vybrat knížku podle svého – limit 300
Kč – chvíli si všichni mysleli, že si z
nich dĜláme legraci. Ujistily jsme je,
že ne, a oni nadšenĜ napochodovali
do obchodu. NadšenĜ si prohlíželi
knížky, diskutovali, radili si. NĜkteįí potįebovali s výbĜrem pomoct, trvalo jim, než si vybrali.
Všichni ale vypadali spokojenĜ. Za
peníze, které nám zbyly, jsme společnĜ šli nakoupit oįechy a sušené
ovoce, opĜt podle výbĜru dĜtí
(napį. Kuba si hlídá jídelníček a nechce nikdy žádné sušenky). Jediný,
kdo dnes nemohl pįijít, byl Radim,
ale ten dostane poukaz na knihu.
Peníze na nákup jsme dostaly od
školy, pan įeditel nám umožnil nákup v hodnotĜ 3000 Kč.
Vendula Bílková a Radka Houšková
manažerky ČK v ZŠ Tylova Písek

Foto archiv ČK Staňkov
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Tašky těšínského klubu po poetickém „zásahu“ a Blackout Poetry ve
Zlonicích

Blanka Zajíčková, manažerka zlonického klubu, uspoįádala ranní otevįený klub
na téma Blackout Poetry. S radostí sem pįišli tvoįit i nĜkteįí chlapci z devítky,
kteįí se – mírnĜ įečeno – s češtinou nekamarádí. Zde je báseň jednoho z nich. Pokud to jako znalci literatury nepoznáváte na první ani druhý pohled, autorem základního textu byl Alois Jirásek.
Mé oči hleděly.
Byl tu panic s panicem.
Já rozuměla jsem.

Foto archiv ČK Český T šín
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Pįíjemná chvíle s reflexí
Rozhovor
Reflektovat proběhlý klub může být obtížné z několika důvodů. Nejčastějším důvodem bývá
pocit, že není, kromě poznatku „jak děti klub bavil“, co zapsat. Manažerky ČK v Litvínově
mají ve svých reflexích poznatků poměrně hodně a navíc berou tuto činnost jako věc veskrze
pozitivní a užitečnou.
Na otázky regionální koordinátorky Niny Rutové odpovídají Hana Hogenová a Kamila Fridrichová (manažerky ČK v ZŠ Ruská v Litvínově).
Jaký je Váš vztah k reflexím po klubových setkáních?
Hana: Nejdįíve jsem brala reflexe jako
nutné zlo. Postupem času jsem se ale
s Kamilou díky reflexím víc poznala a
sblížila. S tím se také zmĜnil můj vztah
k této povinné aktivitĜ. Dnes vnímám
reflexe jako pįíjemnou chvilku, pįi které
si spolu prostĜ povídáme.
Kamila: UdĜlat společnou reflexi ihned
po klubu se nám osvĜdčilo – máme
všechno ještĜ v dobré pamĜti, a když se
začneme bavit, vyplyne z rozhovoru ještĜ mnoho dalšího. NĜkdy i nápad na to,
co by mohlo být náplní dalšího klubového setkání. Ihned po klubu se snažím
své postįehy zapsat, pak o nich hovoįíme.
O čem zpravidla hovoříte?
Kamila: Mluvíme o průbĜhu posledního
setkání, jak se vydaįilo, jak se to líbilo
dĜtem. Vyhodnotíme, co bylo zįetelné,
tįeba co dĜtem šlo, co je bavilo, co naopak nebylo zcela evidentní, napįíklad
když bylo nĜco pro nĜ složité. Įešíme,
v jakých návycích je dobré pokračovat,
s čím novým pįijít na základĜ preferencí
dĜtí, proč nĜkteré dĜti chybĜly….
Hana: Hovoįíme opravdu o všem možném. Snažíme se pįijít na to, proč nĜkteré dítĜ reagovalo zrovna tak, jak reagovalo. Bavíme se o tom, jak na tom jsou
dĜti v kolektivu svých tįíd, zda je nĜco
momentálnĜ netrápí, a snažíme se tak

blíže dĜti poznat a pochopit, proč jsou
najednou tįeba uzavįenĜjší. SamozįejmĜ
se v našich rozhovorech dotýkáme i toho, jak se nám osobnĜ schůzka líbila,
zda jsme si pįi plnĜní úkolu k dílnĜ čtení
tįeba samy nĜco neuvĜdomily. Jestli nás
to nĜkam samotné čtenáįsky posunulo.
Často nám aspoň v náznacích pįi reflexích vyplyne, co budeme dĜlat pįíštĜ.
NĜkdy odcházím domů s tím, že už
mám docela jasnou pįedstavu o programu na pįíští klubovou schůzku. Nejvíc
energie a času ale vĜnujeme rozhovoru
o dĜtech, protože o nich to pįece je na
prvním místĜ.
Kdy a kde berete na reflexe čas?
Hana: Reflexe dĜláme hned po klubové
schůzce, tedy hned po tom, co dĜti odejdou. NĜkdy je to až hodinu po oficiálním konci klubové schůzky. Kdybychom to neudĜlaly ještĜ ten den, tak už
bychom si o nich nezvládly popovídat.
NĜkdy jsou naše reflexe dost akční, chodíme pįi nich po schodech (oblíbená aktivita mé batolící se dcery) nebo se různĜ
doprovázíme k autu. Poslední dobou
dĜláme reflexe takįka za pochodu. Ale i
tak zvládneme probrat všechno důležité. Loni by to možné nebylo, protože
jsme se stále sžívaly, ale letos už nepotįebujeme na reflexe tolik času, jsme
zkušenĜjší a víme, že vnímáme dĜti podobnĜ.
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Foto Ondįej Polák

Co vám přinášejí písemné reflexe?
Hana: Písemné reflexe jsou pro mĜ
vlastnĜ další reflexí klubové schůzky.
Když je sepisuji, tak si znovu ve vzpomínkách procházím průbĜh setkání od
pįíchodu do školy až do momentu, kdy
odejde poslední dítĜ. Často si uvĜdomím další vĜci, tįeba souvislosti, zajímavé momenty nebo si vzpomenu na
nĜjakou dĜtskou odpovĜď, která mĜ potĜšila. Díky tomu, že musí reflexe vzniknout v písemné formĜ, jsou naše reflexe
ucelenĜjší. Když se tedy vrátím
k otázce, tak písemné reflexe mi poskytují vĜtší spektrum informací o probĜhnuvších .
klubových schůzkách, protože mnohé,
co v nich píšeme, pįi samotném rozhovoru probrat nestihneme nebo si na to
prostĜ v ten moment ani nevzpomeneme.
Kamila: Pįinášejí įád v naší činnosti, naučily mĜ vidĜt vĜci komplexnĜji, dostat
z nich maximum. UvĜdomila jsem si, že
písemná reflexe pro mĜ znamená ujasnĜní toho, zda bylo dosaženo cíle a jak,
v čem to dobįe funguje a v čem by nao-

pak bylo dobré nĜco zmĜnit. OsobnĜ i
pįes prvotní nechuť k tomu vše sepisovat už dnes v zápise spatįuji velké plus.
Mám ráda pocit, že díky té reflexi je zakončen jeden článek a mám na co navázat. Pokud by reflexe neprobĜhla, nebylo by to pro mĜ ucelené. Myslím, že je to
efektivní způsob, jak pracovat a ze své
práce získat maximum, dál se zlepšovat
a mít dobrý pocit z toho, že to celé má
„myšlenku“, která se naplňuje.

Vracíte se i k dřívějším reflexím?
Hana: NĜkdy ano, ale zįídka. Klubové
schůzky si hodnĜ dobįe pamatuji. Jsem
vĜtšinou schopná i įíct, které dĜti se
konkrétního programu účastnily. Ráda
si ale čtu reflexe, které sepsala Kamila,
protože má jiný styl vyjadįování a
vždycky se tĜším, až si její reflexi budu
moct pįečíst.
Kamila: Také já se k dįívĜjším reflexím
vracím sporadicky, ale je to dobrý zdroj
informací o nĜkterých konkrétních situacích, ke kterým se chci vrátit, napį.
když srovnávám průbĜh nĜkterých
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se svým životem) a dozvěděly jsme se
zajímavé informace o postavách, které
by nám pįi klasickém vyprávění děje
unikly. (z 11. 10. 2017)

klubů v určitých obdobích (pįed Vánoci) s podobným programem.
Můžete citovat některé pasáže ze svých
reflexí, případně je komentovat?
Hana:
až na M. všichni svůj osobní cíl sdělili
ostatním (několik dětí si jako cíl stanovilo pįečíst do konce školního roku
všechny knížky, které mají na svých
„wish listech“ - tím se jim hezky podaįilo propojit obě aktivity a vypadá
to, že své seznamy vytváįeli svědomitě a nejenom proto, aby splnili zadání) (z 20. 9. 2017)

Zde jsem chtĜla zdůraznit, že jinam postavené sdílení domácí četby nabízí velký prostor. Klasické sdílení domácí četby, které ponechá dĜtem na jejich uvážení, co nám chtĜjí o knize sdĜlit, moc nedĜláme. DĜti se uchylují k vyprávĜní dĜje a mĜ osobnĜ to dost nudí. O dĜji si
můžu pįečíst na zadní stranĜ knížky.
Ale napįíklad to, jaký mají dĜti vztah
k postavĜ, je mnohem zajímavĜjší a
mám zkušenost, že se dĜti víc navzájem
poslouchají. A můžeme se dozvĜdĜt i
nĜco o sobĜ navzájem, nejenom o knížkách.
dalším důkazem toho, že děti vnímají
klub jako bezpečné prostįedí, je fakt,
že se nebojí zeptat, když něčemu nerozumí – T. napį. chtěla vyjasnit významy slov „introvertní“ a
„pesimistický“ (L. jí ochotně význam
slova introvertní vysvětlila, a ještě ho
dala do protikladu ke slovu extrovertní, které se v alfa boxu také objevilo)
(z 21. 11. 2017)

Tato pasáž je z naší první klubové
schůzky v tomto školním roce. Tenkrát
mĜ dĜti pįíjemnĜ pįekvapily, že si jako
osobní čtenáįský cíl pro školní rok
2017/2018 stanovily pįečíst všechny
knihy, které si poznamenaly pįi pįedchozí aktivitĜ. Pįekvapily mĜ hned dvakrát. Poprvé tím, že krásnĜ propojily aktivitu s tvorbou „wish listů“ a aktivitu
se stanovením osobního cíle. Vždy se
snažím program klubové schůzky naplánovat tak, aby byly aktivity nĜjak
propojené, ale tehdy jsem to neudĜlala.
A dĜti to udĜlaly za mĜJ Podruhé tím,
s jakou vervou se do vytváįení seznamů
(wish listů) pustily.
pįi úvodním sdílení všechny děti dokázaly įíct, jaký vztah mají k jedné nebo
více postavám z jejich knihy (K. dala
dokonce 2 postavy do kontrastu a N.
se dotkla toho, jak se změnil její vztah
k postavě) - my i děti díky takto postavenému sdílení měly možnost nahlédnout na to, jak si někteįí z nás utváįí
vztah k postavám (napį. C. byla sympatická postava, s níž našla podobnost

Pįi reflexích se snažím soustįedit na
momenty, z kterých je patrné, že se dĜti
cítí v klubu dobįe, a dokládat tato tvrzení pįíklady. Také se snažím vypíchnout
konkrétní dĜti a jejich reakce. Zde upozorňuji na to, jak L. ochotnĜ začala T.
neznámé slovo vysvĜtlovat a že své vysvĜtlení ještĜ prohloubila tím, že dané
slovo dala do protikladu k dalšímu slovu, které jsme mĜli všichni také pįed
očima.
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Kamila: Od psaní reflexí si do budoucna
slibuji možnost zpĜtnĜ se ohlížet za tím,
jak se určité lekce povedly a jak se vyvíjela situace u nĜkterých konkrétních dĜtí. Vzhledem k detailnosti již posbíraných reflexí je vždy možné vyhledat
konkrétní informaci. Navíc osobnĜ si od
této činnosti slibuji posun na další úroveň v činnostech pracovní i soukromé
oblasti. Psaní reflexí mi ukázalo, jak je
možné vytĜžit maximum z toho, co již
probĜhlo. Pįi práci učitelky to otevírá
spoustu nových možností.

Kamila:

- Ukázalo se, že někdy je volnost
a uvolnění pravidel pįínosem.
BĜhem sdílení se spustila diskuse, kterou bylo dobré nechat „dojít“, i když
nebyla zcela dle zadání.
- Děti bavily asociační įady a jejich „rozmotávání“ – chtěly pokračovat,
vznikly velice zajímavé i vtipné asociace,
aktivita posílila bezprostįední komunikaci
mezi dětmi, napomohla lepšímu poznání dětí mezi sebou i ve vztahu k nám.
- Projevila se spontaneita reakcí a
provázanost (L. a T. začaly reagovat na A.
poznámku o tom, že by chtěla, aby její babička byla jako babička drsňačka.) Potvrzuje to
fakt, že společně pįečtené knížky dávají dětem velkou možnost společně komunikovat.
Zásadní u nás v klubu je prostįedí, ve
kterém se dĜti cítí bezpečnĜ, mohou se
otevįít dle své chuti a nejsou k ničemu
nuceny – to jim často pomáhá
v komunikaci.

Nina Rutová
Regionální koordinátorka

Co si slibujete od psaní reflexí do budoucna?
Hana: Nemám vyloženĜ žádná konkrétní očekávání smĜrem k budoucnosti, co
se psaní reflexí týče. Vždy se je snažím
napsat co nejlépe, jak jen to v daný okamžik jde. Reflexe bezesporu skýtají velký potenciál. Ať už jde o uvĜdomĜní si
toho, co nám zafungovalo, nebo o nĜjaký maličký detail, díky kterému můžeme lépe pochopit nĜjakou dĜtskou reakci. Také si dokážu dost dobįe pįedstavit, že plány jednotlivých klubových setkání včetnĜ reflexí využiji po návratu
z rodičovské dovolené pįi tvorbĜ lekcí
informačního vzdĜlávání v litvínovské
knihovnĜ. Už se tĜším, až budu moci
zúročit zkušenosti, které jsem díky roli
manažerky čtenáįského klubu získala
Foto Ondįej Polák
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Knihy, které možná už někdo čte….
Během podzimu míįil ke všem manažerům čtenáįských klubů metodický dopis
Máši Boįkovcové o romské literatuįe. Nyní můžeme krátce reflektovat, jaký byl
jeho dopad.

Reflexe nevypsané čtenářské výzvy „Romská literatura“:
Matéo Maximoff:
Sudba Ursitorů

rody a komunity įídí, pįesnĜji įídily, a
jak jsou odlišné od pravidel majoritní
společnosti. Nechal Arnika pįijmout
obojí pravidla a žít v obou svĜtech.
Z napĜtí, které prožíval, kterému se nedalo vyhnout, plyne i poselství pįíbĜhu
- „musíme jim vyjít vstįíc“ - jak ho vyslovil ilustrátor. Čímž mínil ukázat majoritní společnosti hodnotu jinakosti podobnĜ jako to dokázal Maximoff.

Tįi vĜci, vzájemnĜ
se podporující, mne
pįimĜly sáhnout po
této knize a číst:
obálka mimoįádná
svým ztvárnĜním,
neznámé slovo
v názvu Sudba Ursitorů a konečnĜ vydavatel Romani Library. Trochu rozlaďující byla barva textu (slabĜ modrá),
ale zámĜr grafika byl pochopitelný. Že
je autor Rom, stejnĜ jako ilustrátor
Alfred Ullrich, jsem se dovĜdĜla až po
otevįení knížky.
PįíbĜh hlavní postavy, chlapce a pak
muže Arnika, není tįeba pįevyprávĜt.
PįíbĜh „patįí mezi ty nejpodivnĜjší, jaké
si Romové kdy vyprávĜli“. Takto uvádí
pįíbĜh autor. Důležité jsou postavy
Ursitorů, kteįí určí osud a bĜh života
dítĜte pįi narození. PįipomnĜlo to naše
pohádkové sudičky s dobrými i zlými
vklady do života novorozence. V tomto
pįíbĜhu je znám i konec hrdiny, ovšem
ve smyslu „nikdo neví ani dne ani hodiny“. A může ho způsobit milující človĜk, jako v tomto pįíbĜhu to byla žárlivost milující dívky (když tĜ nemám já,
tak nikdo). Takoví byli Ursitorové.
Autor pįesvĜdčivĜ a vĜrohodnĜ popsal
velmi tvrdé zákony, kterými se romské

Irena Eliášová:
Naše osada

PįíbĜhy veselé,
smutné, zvyky a
obyčeje, dialogický charakter textu
jednotlivých pįíbĜhů je velmi živý. Pro mne bylo
velmi pįíjemné, že
právĜ dialogy jsou ve slovenštinĜ, kterou se v osadĜ mluvilo. Autenticita vyprávĜní tím byla posílena. Mohlo by to
ovšem být dneska problémem pro české
dĜti, které se už ke slovenštinĜ prakticky nedostanou. Škoda.
Zdenka Vajdová
Manažerka ČK v Kralupech nad Vltavou
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Výstavka romské literatury ve
Vejprtech
Akce byla moc fajn a podle Mášiny metodiky to šlo samo. SamozįejmĜ jsem
nĜkteré knihy pįečetla. Pįipravily jsme
s kolegyní Dituš výstavku už ráno, než
pįišli všichni pedagogové, s tím, že bude trvat ještĜ další týden. Dovolily jsme
si je svolat na určitý čas, abychom je seznámily s knižními tituly, které máme
v naší školní knihovnĜ. Informovaly
jsme učitele celého prvního stupnĜ, ale
i druhého, včetnĜ asistentek, které také
pracují s žáky s podpůrnými opatįeními. Poradily jsme jim, jaké knihy je
dobré si dopįedu pįečíst, než je zaįadí
do výuky. Které knihy si dĜti již nĜkolikrát zapůjčily a čím je oslovily. Nejvíce si učitelé prohlíželi Ráj na zemi, Romské pohádky G. Demetera
(máme zde žáka Adama Demetera:-),
JeštĜ víme, co je úcta autora A. Giňi
(ukázka "Rusové jsou tady!") nebo VýbĜr textů romských dĜtí ze soutĜže Romano suno - pįíbĜh L. Kováčové „Mít
rád bližního svého“ byl pĜkným pįíkladem pro nadcházející adventní čas.
Snažily jsme se učitelům ukázat, jak
knihy využít v hodinách slohu, vlastivĜdy, cizích jazyků, pracovní a výtvarné výchovy a dalších pįedmĜtů. Zkoušeli si pįečíst romské texty, kterých je
zde dostatek. To bylo fajn. Myslím, že
to pro nĜ bylo pįíjemné zpestįení a jiný
pohled na vĜc. Výstavka bude pįesunuta na panely ČK pro veįejnost na
chodbĜ, kde právĜ často čekají rodiče
našich dĜtí. Mají tak možnost nahlédnout do knih a listovat.

Denisa Vacková
Manažerka ČK a vedoucí CKP ve Vejprtech
Foto archiv ČK a CKP Vejprty
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Nová romská literatura v klubech – Jubilejní sborník soutěže Romano
Suno
Z regionálního setkání jihomoravských
klubů:
Klub v Uherském BrodĜ dostal
od Máši Boįkovcové, která byla nyní
u nich na návštĜvĜ, sborník slohových
prací romských dĜtí; manažerka Monika si ho doma pįečetla a byla pįekvapená, jak silnĜ a krásnĜ jsou texty
napsané, tįeba dopis pro mrtvého tatínka, či pro maminku, která opustila
rodinu. DĜti dokázaly napsat a reflektovat situaci úžasným způsobem; zaujalo ji dále, že romské dĜti si na Vánoce pįály zdraví a štĜstí, že pįemýšlely v jiné rovinĜ, než v té komerční.
Texty jsou psané v češtinĜ i romštinĜ
a Monika je vįele doporučuje k pįečtení!
Manažerka Marta pįipojila pozitivní zkušenost s knihou Naše osada, zajímavá ji pįipadala část o slavení Vánoc.

Martina Hušková
Regionální koordinátorka pro Brno a
Uherský Brod
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INSPIRACE Z DRUHÉ STRANY
Vybráno ze zápisů reflexí různých klubů:
Pįedpokládáme, že pro mnohé manažery může být nejvhodnĜjší podporou pro
psaní reflexí nĜkolik autentických ukázek samotných zápisů. Reflexe jsou zveįejnĜny anonymnĜ, pro účel kolegiální podpory je to vĜįíme dostatečné. K dokreslení pįedstavy ještĜ uvádíme, jak velký rozsah celé reflexe tvoįí zveįejnĜná část.
Klub jsme začali sdílením knih, které čtou děti doma. Většina dětí s domácí četbou nepokročila,
uvádějí, že mají hodně učení a na knihu nemají čas. Pouze Evelína dočetla knihu Hledání Aljašky,
velice si ji chválila, zaujal ji termín Velké možná, které prý sama hledá. Evelína je velká čtenáįka a
glosuje důvody dětí, proč nemohou číst. Většinou velmi vtipně, ale ne nevhodně. Je pozitivní mít v
klubu dobrého čtenáįe, jde ostatním dětem pįíkladem, není to jen vedoucí klubu, která čtení chválí
a na osobním pįíkladu doporučuje. Evelína v poslední době vyžaduje od nás, vedoucích klubů, abychom jí vybrali knihu, a očekává od nás reflexi na knihu, kterou nám doporučila ona.
(1/5 celé reflexe)
Po čtení děti postupně pįedstavovaly své knížky a įíkaly znaky fantasy literatury, které tam našly.
Tomík – Zajatci Minecraftu – děti se pįenesou do počítače – společně jsme vyhodnotili, že se možná jedná o sci-fi literaturu
Fanda – Bájná země Deltora – bestie Glus pronásleduje hlavní hrdiny, kteįí hledají drahokamy
Kubík I. – Barva kouzel – děj probíhá na Zeměploše – kouzelný svět Zeměplochy
Dany – Pax – vystupují zde pįízraky
Kuba B. – Temný pán – v podobě malého kluka se na naši planetu dostává Temný pán, který se
chce na svoji planetu vrátit
Ládík – Harry Potter – kouzla, mozkomoįi
Niky – Deltora – Dračí hnízdo – stįedověk, draci, temný hlas
Jára – Démon a zloděj – chlapec vidí kolem sebe světla, která nikdo jiný nevidí
Pája – Bratrstvo – zvláštní kouzelný kámen
Terka – Rose – dívka měla tátu čaroděje
Martin – Harry Potter – létající koště, čarovné učebnice
(¼ celkové reflexe)
Shrnutí celého pįíběhu
Hledání hlubšího významu – Edovi se to povedlo už pįi práci na 2. části.
Chvíli o tom diskutujeme, diskusi ale trochu válcuje Vašek, byť má dobré postįehy, ostatní se dost
těžko dostávají ke slovu. Musíme Vaška bohužel víc krotit, aby i ostatní dostali prostor.
Vracíme se ještě k myšlenkové mapě na téma Jiskra – porovnáme s tím, co vyplynulo z pįíběhu,
kde byla důležitou součástí. Vybíráme to, co odpovídá našemu pįíběhu, jakou roli v něm jiskra hrála. Eda s Anikou to vidí hned, Terka kroužkuje jiskru jako takovou, Vašek se pįidává k Anice.
Povídka nebyla těžká, ale k této aktivitě by možná bylo lepší zvolit jednodušší text s jasným závěrem. Ale i tak to zvládly dobįe.
(1/5celé reflexe)
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Děti bavila práce se čtenáįskými kostkami, projevili se introverti a extroverti. Barča napįíklad nechtěla vzít kostku ani do ruky, natož aby si hodila a zkusila odpovědět :-). Zkusíme pįíště tuto aktivitu v menších skupinkách nebo ve dvojicích, kde by se Barča cítila víc bezpečně.
Zajímavá byla debata, která se rozběhla na téma tįídní „borec“ a „borka“. Děti vzhlížejí ke spolužákům, kteįí na ně nemají dobrý vliv, naopak, narušují vyučovací hodiny, dokonce některé spolužáky šikanují. Většina klubáků je z jedné tįídy, kde se pracuje na zlepšení tįídního klimatu. Bude
zapotįebí dále pracovat s hodnotovým žebįíčkem dětí, a to i v rámci čtenáįského klubu.
(celá reflexe)
Uvědomily jsme si, že je lepší dát dětem více prostoru ke čtení, dokážou se začíst a být v klidu, soustįedit se na četbu. Pįi vysvětlování úkolů, aktivitě po čtení a závěrečné reflexi neudrží pozornost,
někteįí chtějí být poįád slyšet, což ruší ostatní. Pįíště tedy chceme zkrátit úvodní kroužek a prodloužit dobu, kdy si děti čtou.
(1/3 celé reflexe)
Pro pįíště ne: náįaėovna J (Klub se z provozních důvodů odehrával v náįaďovnĜ tĜlocvičny. - Pozn. red.)
Pįíště změnit: téma knihy – děti toto téma nějak extra nezaujalo, pįíště volit něco méně
„pohádkového“, ale spíše něco bližšího jejich životu (asi za 14 dní chceme zaįadit lekci Niny Rutové ke knize Prázdniny blbce č. 13)
Povedlo se: záznamové archy (u některých dětí), upozornit a zaujmout děti knihou – v tomto pįípadě tou nečtenou J – Gorila a já
(závĜr reflexe – 1/10 celé reflexe)

Na úvod klubového setkání jsme dětem dali možnost vyjádįit se k tomu, co by dnes (potažmo i
pįíště) v klubu chtěly dělat. Drtivá většina zmínila čtení a nám dělá radost, že do klubu chodí rády
a vnímají jej jako bezpečné místo, kde si mohou číst a povídat o knihách.
Chtěli jsme trošku změnit sdílení čtenáįských zážitků za uplynulý týden. Změnili jsme tedy sdílení toho, co čteme, za to, co nás pįi četbě pįekvapilo, potěšilo nebo zklamalo. Šlo vidět, že děti doma
opravdu čtou, protože každé z nich dokázalo vymyslet aspoň jeden důvod na jednu ze tįí možností.
U některých dětí šla z odpovědi poznat čirá radost z toho, jak děj probíhá.
(1/3 celé reflexe)
Co by děti chtěly dělat?
Ondra – celou dobu v klubu číst – reaguje vedoucí Z. – také se pįi čtení něco musíme učit
Mikuláš – pokračování ve čtení knih, které tvoįíme (Pipin) – hrozně ho to chytlo a už má tįi kapitoly
Irenka – hledat v knize padoucha a pak číst společně dohromady nahlas
Petr – číst polovinu času a udělat seznam kladných a záporných postav
Oliver – hledat tiskaįskou chybu v knize
Vedoucí Z. – číst povídky o Vánocích – Mikuláš vyslovil pįání, jestli si v klubu uděláme pįed Vánoci įízek – domluveno na 18/12 – Z. pįinese friťák.
(½ celé reflexe)
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Dělení knih do skupin – děti se po
počáteční diskuzi rozhodly pro následující skupiny – detektivky, romány pro dívky, sci-fi, knihy s dětským hrdinou. V průběhu aktivity
jsme společně pįidali dobrodružné
knihy, komiksy a poezii. S dělením
do skupin děti neměly problém, zajímavé pro nás bylo, že hodně spolupracovaly mezi sebou, dotazovaly se, kdo knihu četl a ověįovaly si
svůj výběr. Stranou zůstala skupina asi 7 knih, které nevěděly, kam
zaįadit, byly to knihy s romskou
tématikou, bylo znát, že téma jim
není pįíjemné. Zkusíme se k těmto
knihám vrátit ve vhodný čas.
(1/3 celé reflexe)

Myslím si, že je dobįe vědět, jak
děti rozumí potįebě číst a také jaké
podmínky mají ke čtení ve svém
prostįedí. Proto ta anketka.
Čte se ve svém pokoji, na posteli, v
noci, když není nikdo doma, v knihovně, ale i v parku. Čtou půl hodiny, ale i non stop, když je knížka
zajímavá. Čte se pro radost, abychom se něco dověděli a byli vzdělaní. Kromě Fredyho a Kamila všichni uvedli aspoň jeden titul, který četli. Všichni také vědí, co by chtěli číst – sci-fi, fantasy, horory, ale i o zvíįatech (psech) a naučnou. Fredy znovu
„nic“ (ale už to není tak pįesvědčivé, jako na jaįe).
Zdá se mi, že každé z dětí stojí o chvíli individuálního rozhovoru s manažerkami. Využití
anketky vidím jako dobrou pįíležitost hovor navázat.
(1/3 celé reflexe)
Nikola se svěįila, že ji hra se čtenáįskými kostkami nebaví. Mám obavu, abychom jí četbu
takovou aktivitou neznechutili. Nevím ovšem, jak na takovou informaci reagovat. Snažím se
doptat proč, ale dostávám jen neurčité odpovědi. Celou situaci nakonec Karolína (Nikolina
velmi dobrá kamarádka) obrátí v žert. Do budoucna ale nechci fakt, že Nikolu kostky nebaví,
popírat. Čeká mne zamyšlení nad tím, jakou alternativu jí nabídnout pįi pįíští čtenáįské
lekci, a hlavně jak se lépe doptat, abych její postoj plně pochopil.
(¼ celé reflexe)

Foto Eva BĜlinová
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Čtenářská lekce
Mechthild Gläserová – Strážci příběhů
Jana Pluhaįová

GLÄSER, Mechthild. Strážci příběhů. P eložil Karolína
KOUSALOVÁ. Praha: Fragment, 2016. ISBN 978-80-2532931-3.
Úvodní lekce – str. 41 (od 3. odstavce - „Tyhle kameny….“) + celá stránka 42 + str. 43 (od
3. odstavce: Myslel to celé fakt vážnĜ…) do str. 47 (….. zmizel v záplavĜ rostlin)
Cíle:
- dĜti se učí vnímat slyšený text, chápat souvislosti, pįedvídají
- dĜti porovnávají chování hrdiny se svým chováním, které by v jeho situaci vzhledem
k rozdílným souvislostem, ve kterých žije, volily
- dĜti vnímají prostįedí pįíbĜhu, vyvozují prostįedí a vjemy z textu
Aktivita před četbou:
Těkej – štronzo – dvojice
DĜti se volnĜ pohybují po klubových prostorech na pokyn TěKEJ. Na pokyn ŠTRONZO se
zastaví, očima najdou jednoho z kamarádů a teprve na pokyn DVOJICE pįistoupí ke kamarádovi blíž. Ve dvojicích diskutují nad položenou otázkou.
1. Z jakého důvodu čteš knihy?
OpĜt zazní: tĜkej – štronzo – dvojice
Tentokrát s podmínkou, že musí každý potkat nĜkoho, s kým ještĜ nehovoįil.
2. Co ti knihy pįinášejí?
OpĜt zazní: tĜkej – štronzo – dvojice
OpĜt s podmínkou, že musí každý potkat nĜkoho, s kým ještĜ nehovoįil.
3. Pokud bych mohl/a vklouznout do své nejoblíbenĜjší knihy a mohl/a tam nĜco zmĜnit,
co by to bylo?
Po každé otázce může nĜkdo jiný sdílet odpovĜdi s celým kolektivem.
Aktivity během četby: (čtení hlasité – děti, manažerky – v kombinaci)
Následuje poslech ukázky.
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Co se pravdĜpodobnĜ honí Amy hlavou?
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Co bys poradil/a Amy ty? Jak by ses zachoval/a?
Proč se tvůj názor může lišit od názoru Amy?

Kde se pravdĜpodobnĜ Amy ocitne?

Co všechno kolem sebe vidí – slyší – cítí?
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Jak se bude asi pįíbĜh odvíjet dál?

Zná nĜkdo Knihu džunglí? Co udĜlá tygr?
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Jak může dál kniha pokračovat?
Vzpomeneš si, jak se dá vkročit do knihy?
Dílna čtení:
Nyní se pįeneseme branou - Portou Litterae - do našich knih a pokusíme se být strážci našeho
pįíbĜhu. Pįi čtení pįemýšlejte, co všechno vás obklopuje pįi vstupu na knižní území. Co vidíte,
cítíte a slyšíte.
Samostatné čtení vlastních rozečtených knih.
VyplnĜní čtenáįského organizéru
Shrnující aktivita:
Sdílení grafických organizérů ve dvojicích.
V jakém svĜtĜ žije naše postava. Proč jedná jinak než já?
Doporučování knih probíhá formou zamýšlení se nad knihou.
Jana Pluhaįová
Regionální koordinátorka pro Plzeňsko
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PORTA LITTERAE
M P ENESLA DO KNIHY …………………………………………………
PRÁV V OKAMŽIKU KDY ………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Doplň, co cítíš, slyšíš a vidíš při pobytu ve své knize.

Na druhou stranu napiš, co bys rád/a v příběhu změnil/a. Co tě k tomu vede?
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Vánoční nadílka čtenářských klubů:
Ve správném společenství, ať už v
tom rodinném, školním či klubovém, si lidé
dávají dárky navzájem. Pod knižním vánočním stromem (dĜkujeme za fotografii ČK v
BįeznĜ) je proto nachystaný dárek od každého projektového klubu. My jsme dárky
pouze zabalili. Jejich rozbalení – pįijetí inspirace, plánování, jak ji pįenést do klubu, a
realizace – je jen na vás, v pįíštích číslech
vám můžeme s nĜkterými více zabalenými
pomoci podrobnĜjším popisem. V každém
klubu klíčí mnoho pįíkladů hodných následování, stačí si zvolit pįíklad - dárek, který
se vám líbí a padne vám. Je nutno dodat, že
dárků mohlo být pod stromečkem nĜkolikanásobnĜ víc, což by určitĜ potvrdily i regionální koordinátorky, a leckde bylo tĜžké vybrat pouze jeden. NaštĜstí se můžeme obdarovávat nejen o Vánocích!

Pįejeme vám radost z pįijímání a
dávání!
Foto archiv ČK Bįezno

A možná na úvod krátký kurz jak rozbalovat dárek. Dobrou zkušenost s ním udĜlali v CKP Rokycany.
5. ZŠ Kolín – DĜti i manažerky používají čtenáįský sešit na principu podvojného
deníku k záznamům z četby vlastní knihy i reakcí na společný text.
7. Kolín - Navštívili Regionální muzeum Kolín, s pracovními listy prošli výstavu
Bitva u Kolína, o které si pįedem povídali na klubu, plnili úkoly – hledali informace v doprovodných textech.

Brno – Chrlice—Podporují doporučování klubových knih ostatním ve škole – výstavková skįíň na chodbĜ.
Bruntál - Zapojili se (opravdu všichni) do sout že Čtená na jevišti s Babičkou drsňačkou.
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Březno – Vedoucí si s dĜtmi telefonují, pįipomínají, aby nezapomnĜly na klub.

Český Těšín – Čtenáįský klub má svou stálou rubriku
v internetovém školním časopise Kaktus
Dubí I. – Vedou si klubovou kroniku, kam dĜti občas píší i svou autorskou tvorbu.

Havířov – Pįedstavují jednu klubovou knihu na každém setkání.
Chrast - V rámci klubu navštívily dĜti spolu s manažerkami knihkupectví v Chrudimi, kde si každý mohl vybrat a zakoupit knihu (finance poskytla chrastecká škola ze svých fondů).
Kralupy n. V. – Loučí se po klubové schůzce podáním ruky a pohledem do očí.
Krnov - Na konci každého klubu pravidelnĜ dĜti reflektují, jak se jim schůzka líbila, využívají k tomu spoustu hravých metod.
Liberec, Švermova - Kįeslo pro hosta – úvodní aktivita klubu, kdy do kįesla usedá
ten, kdo si pįipravil pįedstavení své dočtené knihy, ostatní se ho mohou doptávat.

Liberec, U Soudu - Rádi pátrají po knihách v knihovnĜ podle daných indicií –
v názvu je jméno, číslo, barva…
Litvínov - Na sloupku v místnosti je seznam klubových knih, dĜti k nim po dočtení
pįilepí hodnotící počet hvĜzdiček.
Meziměstí - Povídají si o domácí četbĜ ve dvojicích: DĜti se rozdĜlí do dvojic a povídají si o tom, co četly doma, mohou odpovídat na zadanou otázku – napį. „co tĜ
na tvé knize bavilo?“ Pak se opĜt všichni sejdou v kruhu a jeden z dvojice vždy
ostatním pįedstaví knihu toho druhého.
Náchod - Doporučují karty DIXIT – dají se používat variabilnĜ a lze jimi naladit
dĜti na čtenáįský úkol.

Písek, T. Šobra – Dávají dĜtem čas na „rozjezd“ – mohly si zvykat na pravidla klubu postupnĜ, nemusely být na celou část klubového setkání, cílem je
dát dĜtem možnost zažívat i jiné role než role „drzounů, rušičů a neposluchů“.
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Písek, Tylova - Zaįazují pravidelnĜ čtenáįské lekce, které jsou tematicky provázané s následnou dílnou čtení, kde trénují různé čtenáįské dovednosti.
Prosetín - Tvoįili knižní plakáty ve skupinách – po výtvarné i obsahové stránce
jsou velmi zdaįilé. KromĜ výzdoby stĜn plakáty výbornĜ fungují pro doporučování knih mezi dĜtmi.
Rokycany – Využili na klubu práci s audioknihami a zároveň seznámili dĜti s centrem audioknih v knihovnĜ.
Staňkov - CeloročnĜ putují po planetách pįedstavujících literární žánry.
Uherský Brod - Propojili knihy, podle nichž vznikly filmy, s pįíslušnou filmovou
hudbou na zdaįilé čtenáįské lekci.
Tábor – Prožili klubovou noc s knihami, které byly zfilmovány.
Teplice – Sdíleli dvojité zápisníky metodou „poslední slovo patįí mnĜ“ s velmi pozitivní odezvou dĜtí.
Vejprty – Mají vlastní youtube kanál
Záhoří u Písku - DĜti mají v klubu maskota, kočičku Puscheen, kterou si pįedávají
zároveň se slovem. Kdo má kočičku, může mluvit. Kočičku ušila manažerka Lucka.
Zlonice – Vyzkoušeli Blackout poetry na textech různých žánrů.
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ČTENÁĮSKÉ ZRCADLO...
(Vstupte do zrcadlové síně knihovnic z Moravy a Slezska:)
…Terezy Jačmeníkové
Zápisky z bunkru, Kevin Brooks
Když jsem nedávno dočetla tuto knihu, musím pįiznat, že jsem výraznĜ zapįemýšlela nad vhodností jejího uložení do dĜtského oddĜlení. Pįečetla jsem sice už
dost knih, které svým pįíbĜhem šokovaly a byly dost kruté, tato kniha mĜ pįesto
„dostala“.
Krátké kapitoly, napínavý dĜj a dobrý spád, to vše dohromady zajistilo, že jsem
knihu pįečetla jedním dechem s naprostou nedočkavostí, co dalšího s sebou pįinese následující kapitola.
Téma beznadĜje, kterou prožívá hlavní hrdina Linus, když je unesen neznámým
únoscem, v pįíbĜhu vykresluje cosi záhadného, co nás samotné nutí pįemýšlet
nad nevyzpytatelností osudu. Jednotlivé postavy, které do pįíbĜhu následnĜ
vstupují, jako další obĜti únosce, pak nabízejí psychologický pohled na jednotlivé
povahy a charakter človĜka. Podaįí se jim utéct a dostat se zpĜt na svobodu? Nejen tuto otázku si budete klást bĜhem celého pįíbĜhu. Bezesporu se i zamyslíte,
stejnĜ jako já, nad krutostí lidí kolem nás a jejich leckdy nepochopitelnou touhou
druhým lidem ubližovat. K zahození není ale ani otázka, jak bychom se na místĜ
obĜtí chovali my a které temné stránky naší povahy by vyplavaly na povrch.
Jsem vášnivý čtenáį, i když byste to do mne pįed 20 lety nikdy neįekli. Moje maminka, která byla čtenáįka a jako malé mi vždy četla, byla z mého nezájmu o
knihy velmi nešťastná. Byla jsem dítko všehravé, které se nikdy nenudilo a vždy
si dokázalo najít zábavu, ale knihy mne nelákaly.
Vše zmĜnila až stįední škola, kde jsem mĜla to štĜstí potkat vynikající profesorku
literatury, která svým poutavým vyprávĜním o knihách dokázala zaujmout snad
každého. A pak tu byla knihovnice, která vedla školní knihovnu. No zkrátka,
abych to zkrátila, ty dvĜ dámy ze mne udĜlaly vášnivého čtenáįe, který se po maturitĜ rozhodl odejít na vysokou školu informatiky a knihovnictví. Ke svému
štĜstí jsem pak nastoupila do knihovny i pracovnĜ. Dnes je ze mne čtenáį doslova
a do písmene, který když nemá po ruce knihu, čte cokoliv (i telefonní seznam).
Nikdy nebudu této mé životní promĜny litovat. Knihy mi daly v životĜ mnohé a
doufám, že dají i mému synovi, u kterého se snažím probudit stejnĜ velkou lásku
ke čtení, jakou mám já.
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…Kateřiny Šildrové
Strom mého čtenáįství
Kdybych mĜla popsat své čtenáįství, asi nejlépe by ho mohl vystihnout můj osobní
čtenáįský strom.
Pevné koįeny propletené mocnou silou vzpomínek tvoįí knihy, které mnĜ a sestįe
četla maminka pįed spaním. VĜtšinou to byly pohádky Boženy NĜmcové či jakékoli
ruské bajky a zkazky.
A tento čtenáįský stromek začal růst, nejdįíve pomalu s pohádkami všeho druhu,
pozdĜji sílil u dobrodružných knih Zane Greye a dobrodružství bylo protkáno celým jeho dospíváním. Nabíral sílu a vnitįní jistotu u Robinsona, s Robinsonkou se
učil trpĜlivosti. Metráček mu pomáhal v období, kdy ještĜ jeho sebedůvĜra byla lámána ostrými vĜtry jeho nejistoty. Kája Maįík ho upevnil v tom, že jít si za svým cílem má smysl, i když ostatní mají jiný názor. V dobĜ studentských let byla kůra
stromu zdrsnĜna skutečnými pįíbĜhy o dĜtech, které nemĜly radostné dĜtství, napįíklad DítĜ zvané To, My dĜti ze stanice ZOO a Už nejsem vaše dcera.
Strom rostl a jeho koruna se mohutnĜ rozvĜtvila o doporučenou četbu, základ však
tvoįily knihy Victora Huga, jež byly jako hladké, sem tam sukovité vĜtve čnĜjící do
prostoru, jasnĜ naznačující svůj názor. A strom byl v plné síle, jeho žilami proudily
knihy všech žánrů. Ale jak to bývá, strom podléhal času a mĜnícím se ročním obdobím, jež byla propojena s obdobími životními.
Čas jara byl obdobím, kdy čerpal strom sílu a moudrost v knihách o mateįství. Kniha NĜžná náruč rodičů mu byla inspirací po mnoho mĜsíců a díky takovýmto knihám se strom mohl zazelenat.
Letní čas byl časem odpočinku a relaxace u autorů jako je Viewegh nebo Pawlovská.
Podzim, jak už to nĜkdy bývá, byl plný ohnivých záblesků babího léta s knihami
typu Padesát odstínů šedi. Ty však brzy odvály pryč opadající listy do nenávratna a
vystįídaly je dystopické pįíbĜhy. Za nočního soumraku holé vĜtve bojovaly s osudy
hrdinů knih Hladové hry, Dárce a Za zrcadlem.
I zima pįišla, tįeskuté mrazy strom pįekonal jen díky knihám jako je S@mota v síti,
ZlodĜjka knih a celá įada titulů autorky Simony Monyové, Báry Nesvadbové a dalších. V nejvĜtší a nejstrašnĜjší vichįici strom obstál jen díky laskavým slovům z knih
P. Coelha a také kniha Tajemství byla zábleskem hįejivého slunce v chladném zimním období. NaštĜstí každé období má své kouzlo, vládne jen chvíli a brzy jej vystįídá zase jiné.
Nyní je strom v letech…. však ať každý sám posoudí, jaký je jeho skutečný vĜk.
Avšak knihy tvoįí základ jeho hlavní podstaty a stále se živí pįíbĜhy z nich. Novou
mízu mu dodávají knihy pro mladé, které vstįebává díky Čtenáįským klubům a
pevnĜ vĜįí, že jej dokáže ještĜ pár autorů nadchnout, pįekvapit, povzbudit a naladit… aby v tom nádherném svĜtĜ plném pįíbĜhů dokázal být inspirací pro druhé.
A nejoblíbenĜjší kniha? PrávĜ ta, která je čtena v ten pravý okamžik.
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...Marty Šmejkalové
Léto budiž pochváleno
Letošní léto jsme se s mým mužem doslova pįetahovali o knížky.
Dala jsem si totiž do svého klubového rozvojového cíle, že načtu
knížky z naší klubové knihovničky.
Abych svůj cíl splnila, nachystala jsem si do tašky dva díly Hraničáįova učně od J. Flanagana, Fiorellu a bratrstvo kįišťálu od V. Vondrušky, Eragona, Eldesta od Ch. Paoliniho, Ėáblova písmena od M.
Drijverové, Cesty dětí do staletí od K. Schwabikové a vydala se na
prázdniny. Začala jsem knihou Hraničáįův učeň. ChtĜla jsem konečnĜ odhalit kouzlo té knihy, kterou mi čtenáįi v knihovnĜ vraceli týden co týden a hned se ptali po dalším díle, kterých bylo celkem dvanáct. A to jejich zklamání, když v knihovnĜ požadovaný
díl zrovna nebyl!
A tak jsem se začetla. Bylo jednou jedno království, kde čest a zákon stály na prvním místĜ a kde existovalo velké pįátelství mezi
dĜtmi a dospĜlými. Taková je dĜjová linie pįíbĜhu o odvážných lidech spjatých s pįírodou. Navíc je prodchnutá mystikou.
PįíbĜhy psané milujícím dĜdečkem, do kterých vložil poselství
svým vnoučatům. Jeho myšlenky ovlivnily a stále ovlivňují miliony čtenáįů. Psáno dĜtem. Čteno dĜtmi, rodiči i seniory. ProstĜ fenomén. O tom mĜ pįesvĜdčila i situace doma. Můj muž si všiml
mého zápalu, i vrhl se po odloženém prvním díle. A podlehl i on.
Už máš dočteno? Můžu si vzít další díl? Tak začala naše rodinná
pįetahovaná o „hraničáįe“. Z mĜstské knihovny jsem musela pįinést prostĜ všechny zbývající díly. Takové to bylo. Za deset dní
jsem pįečetla prvních šest dílů. A když mĜ zdržovalo zavaįování
ovoce a zeleniny, tĜch darů naší zahrady, manžel mĜ pįedbĜhl.
Tak jsem to v čekací dobĜ prokládala Eragonem, pak i Eldestem a
dalšími výše zmínĜnými a byla neustále v napĜtí, jaké dobrodružství hrdiny zase čeká. I kafe jsem si vaįila po „hraničáįsku“ - slazené medem. Bylo to krásné a svůj závazek jsem splnila. Soucítím se
všemi, co propadli hraničáįskému šílenství jako já.
Peču cukroví, ale vzpomínám na léto s knihou mého srdce.
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Nejen čtení nám chutná
Jídlo spojuje, pohostinnost buduje společenství, společné jídlo pįátelství. Tak to
chodí i ve čtenáįských klubech. Trocha inspirace do nového roku ani v tomto smĜru nezaškodí, zvláštĜ ne té od dĜtí. Jak se ukazuje, ve vĜtšinĜ klubů se členové hostí
navzájem tím, co sami upečou, bohužel mnozí si své recepty uchovali jako tajemství. DĜkujeme ze srdce (i jménem jiných orgánů) všem, kdo se podĜlili!

Mumie podle Jakuba Krutského z Března
recept:
koupené listové tĜsto
kuįecí párek
kečup
drcená sůl
olivy

Vyválíme tĜsto a naįežeme na tenčí proužky. Obmotáme kolem párku, pįidĜláme oči
z oliv (na kolečka nakrájených). Potįít vajíčkem a péct na 180 stupňů dozlatova. Pokapat kečupem.

Recept je od našeho člena Jakuba Krutského, jehož maminka nám na halloweenské
setkání pįipravila originální občerstvení. Jakub je velký a zkušený čtenáį. Jeho nejoblíbenĜjší knihou je DįevĜná míle. (Manažerky z Bįezna)

35

Šneci podle Elišky ze Záhoří
Na konci loňské školního roku nám Eliška pįinesla na klub čerstvĜ a vlastnoručnĜ upečené šneky z listového tĜsta. Všichni jsme si moc pochutnali a níže
pįinášíme recept od Elišky.
Potįebujeme:
listové tĜsto
kečup
šunku
sýr
Postup:
Vezmeme listové tĜsto, potįeme kečupem a nandáme šunku, sýr a to, co nám
chutná, co tam chceme. Zarolujeme to do válečku a nakrájíme na kousíčky.
Dáme péct na 150 °C a pečeme zhruba 15 minut. A pįipravíme na talíį.
Lucka (vedoucí klubu):
„Eliško, co nejraději čteš? A co tě v klubu nejvíc baví nebo nebaví?“
Eliška:
„Nejraději čtu deníky a etikety. V klubu mě baví číst a programy, co pro nás máte pįipravené.“
Linecké podle Kláry Bajnokové z
Brna

Klárka Bajnoková je naše nová členka,
kterou jsem pozvala k nám do klubu,
protože chodí často do knihovny; je to
dobrá a pravidelná čtenáįka. Moc se jí
líbila knížka od Pavla Čecha
A (kterou jsme dělali první hodinu,
na které byla) a je až neuvěįitelné, co
všechno z ní děti dokáží vyčíst! Klárka je milá a nadšená pro naši věc.
Myslím, že nám bude skvělou posilou. (Marta Šmejkalová, manažerka
klubu)
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Recept na perníčky podle Jana Lučana z Krnova
Co potįebujeme:
400g hl. mouky
1 lžičku jedlé sody
140g mouč. cukru
2 lžičky koįení do perníku
1 lžičku kakaa
2 vejce
75g másla
2 lžičky medu

Postup:
Vše dáme do velké misky a začneme míchat rukama. Jakmile udĜláme tĜsto,
vykrojíme z nĜj perníčky. Potom perníčky dáme do trouby a pečeme na 180°
C asi 8min. A potom je jen na vás, jestli si ten perníček ozdobíte.
Proč chodím do Čtenáįského klubu?
Protože díky tomu lépe čtu.
Jak se mi líbí ve čtenáįském klubu?
Líbí se mi v něm, protože se tam hrají hry a čte se tam.

Jan Lučan na fotce z archivu ČK v KrnovĜ
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Novoroční přípitek:

Ať celý rok 2018 jsou radost a bohaté zážitky
z fikčních svĜtů vyváženy na misce vah Vašich
životů radostí a zážitky svĜta reálného!
Jakýsi básník įekl: „Celý vesmír je v poháru vína.“ Nikdy se asi nedozvíme,
co tím chtěl básník įíci; básníci nepíšou proto, aby jim bylo rozuměno. Pravdou však je, že pįi pozorném pohledu na pohár vína uvidíme celý vesmír. Jsou
v něm věci, jimiž se zabývá fyzika: vrtkavá tekutina, která se vypaįuje
v závislosti na větru a počasí, odrazy na skle a naše pįedstavivost pįidá atomy. Sklo je destilátem zemských hornin a v jeho skladbě vidíme tajemství vesmírného věku a vývoj hvězd. Jak divná směs chemikálií je ve víně? Jak se tam
dostaly? Jsou tam kvasinky, enzymy, substráty a sloučeniny. Ve víně nacházíme velké zobecnění: všechen život je kvašením. Nikdo nemůže objasnit chemii vína, aniž by podobně jako Louis Pasteur neobjevil pįíčinu mnohých chorob. Jak živé je červené víno vtiskující svou existenci do vědomí, jež ho pozo-

ruje! Jestliže naše chabá mysl z jakýchsi praktických důvodů rozdělí tento pohár vína, tento vesmír, na části – fyziku, biologii, geologii, astronomii, psychologii atd. – pamatujme, že pįíroda o tom neví! Proto složme to všechno

zpět a nezapomeňme nakonec, čemu má sloužit. Ať nám pįipraví ještě jedno,
závěrečné potěšení: vypijme ho a na všechno zapomeňme!
Slova teoretického fyzika Richarda Feynmana

Na zdraví!
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Pįíští číslo První strany vyjde okolo Velikonoc a bude vĜnováno
prvnímu pilíįi čtenáįských klubů – hovorům o domácí četbĜ. Nevyžádané
pįíspĜvky k tématu jsou opĜt vįele očekávány a vítány!
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