
 

Dětem, rodičům, pedagogům, příznivcům četby a Knihovny FM 

Knihovna FM vyhlašuje v týdnu od 21. do 27. listopadu 2022 již 6. ročník Festivalu čtení. Je jen na 

vás, jak se do Festivalu čtení zapojíte – můžete plnit úkoly, které jsme připravili 

v knihovně, nebo si vymyslet jakoukoliv vlastní čtenářskou aktivitu. Stejně jako 

v předcházejících letech můžete dětem předčítat, číst společně nebo číst potichu, starší mohou 

předčítat mladším. Můžete si s dětmi povídat o tom, kdy a kde si rády čtou, jaké jsou jejich oblíbené 

knihy nebo je naučit vést si čtenářský deník. Zapojte se do našeho Festivalu čtení a čtěte s  dětmi 

na neobvyklých místech. Zadejte dětem za úkol udělat rozhovor s rodiči nebo prarodiči, ve kterém 

zjistí, jaké knihy v dětství rádi četli, nebo zda chodili do knihovny.  

Všechny úkoly a aktivity jsou určeny jednotlivcům, rodinám i větším skupinám (např. 

školní třídy). 

Z Vašich fotografií a postřehů uspořádáme výstavu v prostorách Knihovny FM. Na e-mail 

halamickovavera@mkmistek.cz  zašlete 1–2 fotografie (v dobrém rozlišení ve formátu jpg nebo 

png) a pár slov o Vaší čtenářské aktivitě. (Nevkládejte prosím fotografie do textu.) 

Bližší informace získáte na e-mailu halamickovavera@mkmistek.cz nebo v kterémkoli oddělení pro 

děti a mládež.  

 

Malá ukázka z připravovaných akcí:  

 čtenářské výzvy na FB a Instagramu, 

 čtení pro družiny (pro zvané družiny), 

 čtení v domovech seniorů, 

 besedy se spisovatelkou Ester Starou (pro zvané třídy a dospělou veřejnost), 

 tiskařská dílna pro veřejnost (uuterky.net) – nutná registrace 

 hudebně literární pořad Čaj o šesté na téma Metropolis 

 čtení v Knihovně FM (pro veřejnost) 

 kvízový večer a on-line kvízy 

 bojovka po knihovně 

 autorské čtení básnířky Radany Šatánkové s hostem René Součkem 

 a mnoho vašich aktivit a nápadů. 

 

 

 

Úkoly pro děti 

Pro rodiče a děti 

Zajímalo by nás, co rádi četli vaši (pra)rodiče. Zeptejte se jich a napište nám na 

knihovnafm@seznam.cz nebo přineste na lístečku (můžete vhodit také do biblioboxu). 

Postřehy zveřejníme po skončení festivalu a vylosované čtenáře odměníme. 
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Pro školní děti – 1. stupeň ZŠ 

Literární úkol na každý den. 

Každý den se na webu Festivalu čtení a v dětském oddělení objeví jedna z otázek.  

Odměnu získáte, když do Knihovny FM přinesete správné řešení minimálně čtyř úkolů. V případě 

školních tříd je možné úkoly odevzdat za celou třídu a vyzvednout si odměnu pro všechny 

zúčastněné děti najednou, po domluvě s knihovnicí. 

Pro školní děti – 2. stupeň ZŠ a studenty SŠ 

Napsat, popř. doplnit ilustrací (není nutné) krátkou úvahu, cca 20 vět, na téma v jaké době bych 

chtěl/nechtěl žít a proč. 

Nejlepší práce odměníme. 

Těšíme se na Vaši spoluúčast a věříme, že tak společně podpoříme čtení, čtenářskou gramotnost, 

knihy a knihovny. Plakátky k celé akci jsme již zaslali, popř. můžeme zaslat.  

 

Se srdečným pozdravem 

       PhDr. Tomáš Benedikt Zbranek 

        

    

 

 
 

 
 

 


