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Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

MAP TURNOVSKO II.  

Město Turnov 

vyhlašují 12. ročník projektu výchovy ke čtenářství na rok 2019/2020 

 

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 

Čtení pomáhá 

 
 

Projekt je realizován také v rámci aktivit ZM a MA 21 Města Turnova  

 

Popis a cíle projektu 

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, je zaměřen opět na letošní žáky prvních tříd základních škol, 

také pro žáky druhých, případně třetích ročníků speciální školy. Žáci se do projektu hlásí t prostřednictvím 

dětského oddělení Městské knihovny Antonína Marka, která pro ně připravuje téměř celý školní rok hodiny 

výchovy ke čtenářství, besedy se spisovateli a ilustrátory, knižní výstavy, společná čtení dospělých s dětmi a 

podobně. Cílem projektu je přivést děti od počátku školní docházky do knihovny. Vytvořit u nich návyk na 

pravidelnou četbu, rozšířit jejich dovednosti v získávání informací. Včasné zvládnutí čtení s porozuměním 

pomáhá dětem dobře zvládat všechny vyučovací předměty a vytváří základ pro pozdější úspěšné další 

studium.    
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Úspěšní účastníci projektu obdrží na závěr první třídy zdarma „Knížku pro prvňáčka“. Je specifická tím, že 

je napsána a ilustrována pouze pro prvňáčky v příslušném školním roce do projektu přihlášené a nedá se 

nikde koupit. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká 

novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné 

knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2019/2020  je to kniha spisovatelky Lenky 

Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové – Katka a 
klokan ze šuplíku. 

Do projektu bylo vloni přihlášeno kolem 400 prvňáčků 

nejen z Turnova, ale i ze spádových obcí Turnovska. Ve 

školním roce 2019/2020 je to celkem 380 prvňáčků. 
Projekt má za sebou dvanáct ročníků a za tu dobu se ho 

účastnilo více než 300 000 prvňáčků celostátně. Za 

Turnovsko kolem 4 100 dětí. Předchozí Knížky pro 

prvňáčka napsali Ivona Březinová, Jiří Kahoun, Daniela 

Krolupperová, Miloš Kratochvíl, Radek Malý a Magdalena 

Wagnerová, Jiří Žáček oblíbená autorka komiksů Klára 

Smolíková, Radek Šinkovský a Miroslav Tvrz. Ilustrovali 

je Vlasta Baránková, Jiří Fixl, Eva Sýkorová Pekárková, 

Renáta Fučíková, Alžběta Skálová, Pavel Sivko, Bára 

Buchalová a Alena Schulz, tedy významní tvůrci české 

literatury pro děti a mládež. 

V rámci letošního 200. výročí založení knihovny 

v Turnově bude vydána navíc knížka pro prvňáčky 

autorské dvojice Jiří Kahoun a Jiří Fixl, kteří jsou 

známí kmotři knihovny. Kniha Škola naruby je dárek nejen k významnému výročí knihovny, ale 

hlavně malým začínajícím čtenářům.   

Velké poděkování patří za finanční podporu MAP Turnovsko II.  
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Průběh projektu a časový harmonogram              

 přihláška do projektu – listopad 2019  

 Vánoční hodinky – první setkání v knihovně – prosinec 2019  

 Pasování prvňáčků na čtenáře (leden – březen 2020) 

 Pasování prvňáčků na čtenáře (březen 2020 školy ze spádových obcí  

 Knížka pro prvňáčka - Už jsem čtenář – hodiny výchovy ke čtenářství (v průběhu měsíců prosinec 

2019, leden - květen 2020) 

 výtvarná soutěž pro prvňáčky  

 Zapojení také do projektu Kde končí svět téma: Labyrint světa, Komenský a ráj knížek  

 /výtvarná soutěž, literární soutěž /  

 Škola naruby aneb vysvědčení pro rodiče – zapojení rodin do společného čtení a výchovy ke 

čtenářství 

 První čtení – pořady výchovy ke čtenářství pro základní školy 

čtenářské dílny (březen – květen 2020 ) 

 Malá škola čtení  

 Nejlepší první třída  

 Čteme všichni, vypráví jen někdo – 17. ročník přehlídky v umění vyprávět (také pro 1. ročníky)  

 Regionální přehlídka Kde končí svět – účast prvňáčků /duben 2020) 

 Slavnost abecedy a čtení – slavnostní ukončení projektu závěrečným společným programem 

v městském divadle, za účasti autorů Knížky pro prvňáčka a předání knih  ( červen 2020 ) 

 Den čtenářů na hradě Valdštejně – účast na slavnosti nejlepších čtenářů prvních ročníků (červen 

2020 – závěr školního roku 

Realizátor projektu  

plná finanční podpora z MAP Turnovsko II.                                              

Městská knihovna Antonína Marka Turnov 

Eva Kordová                                                                        

tel.: 736 712 400; 481 312 739 

evakordova@seznam.cz www.knihovna.turnov.cz    
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