
 

Týden čtení ve Vodňanech 

MAS Vodňaﾐská ryHa, z. s. pořádala ﾐa začátku čer┗ﾐa v ráﾏIi projektu „MAP II v ORP 

Vodňaﾐy“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010669 Týdeﾐ čteﾐí ┗e VodňaﾐeIh. Cíleﾏ 
Ielého týdﾐe Hylo podpořit čteﾐářskou graﾏotﾐost, ﾏoti┗o┗at děti a žáky ke čteﾐí a roz┗íjet 
lásku ke kﾐiháﾏ. Jedﾐotli┗é akti┗ity Hyly určeﾐy nejen žákůﾏ )ŠG Vodňaﾐy, )Š Ba┗oro┗ a )Š 
Vodňaﾐy, ﾐáﾏ. ヵ. k┗ětﾐa, ale i ┗šeﾏ děteﾏ z ﾏateřskýIh škol ┗ ORP Vodňaﾐy ふMŠ Vodňaﾐy, 
MŠ Sluﾐíčko Vodňaﾐy, MŠ Ba┗oro┗, MŠ ČíčeﾐiIe, MŠ Čepřo┗iIe, MŠ DrahoﾐiIe, MŠ ChelčiIeぶ.  

Po Ielý týdeﾐ Hyla pro děti a žáky připra┗eﾐa čteﾐářská setkáﾐí, ┘orkshopy, literárﾐí soutěže 

a předsta┗eﾐí. ÚčastﾐíIi týdﾐe čteﾐí ﾏěli ﾏožﾐost ﾐa┗ští┗it, shlédﾐout a akti┗ﾐě se účastﾐit: 
- LiStOVáNí, di┗adelﾐího předsta┗eﾐí s kﾐihou ┗ ruIe, z┗láštﾐího druhu sIéﾐiIkého 

čteﾐí, který ┗eliIe pouta┗ou forﾏou předkládá di┗ákůﾏ zIela ﾐo┗ý zážitek z četHy. )a 
ﾏiﾏořádﾐý příﾐos ┗ oHlasti propagaIe čteﾐářst┗í získalo LiStOVáNí Ieﾐu NadaIe 
Český literárﾐí foﾐd. 

- Čteﾐářské dílﾐy inspirované pohádkou Hastrﾏaﾐ z kﾐihy Pohádek di┗adla MALÉhHRY 
– Jak ﾐa příšery si děti na jednoho ┗odﾐíka zahrály. Zahrály si i ﾐa duše u┗ězﾐěﾐé ┗ 
jeho hrﾐíčkáIh. Naučily se dorozuﾏět se tz┗. “HuHla┗štiﾐou“ a také si spolu zazpí┗aly 

pra┗ou ┗odﾐiIkou písﾐičku. 
- Workshopu od Di┗adelﾐího spolku Pﾐutí s kﾐihou NEJVĚTŠÍ POKLAD ふヱ.Ieﾐa E┗ropská 

ilustro┗aﾐá kﾐihaぶ Čarodějka TiHerie a její ha┗raﾐ Eﾏilio se společﾐě s žáky pr┗ﾐího 
stupﾐě ┗ydali hledat poklad pro králo┗ﾐu čarodějek, který se ﾐedá koupit. 
DoHrodružﾐá Iesta Hyla pro žáky ﾐetradičﾐíﾏ a krásﾐýﾏ čteﾐářskýﾏ zážitkeﾏ. 

- Na SOUs Vodňaﾐy se děti i žáIi sezﾐáﾏili ﾐejeﾐ s pohádko┗ýﾏi příHěhy, ale i 
s jedﾐotli┗ýﾏi řeﾏesly, které se ﾐa učilišti ┗yučují. Např. pekly dort s pejskem a 

kočičkou, ﾐaučili se spolu s Krysáky upéIt štrůdl, stejﾐě jako ┗ Brada┗iIíIh zasadily 
Mandragoru a spolu s Martíﾐkeﾏ se doz┗ěděli, jak se ﾏají starat O jaHloňku… 

- Některé třídy se ┗ypra┗ily ﾐa ﾐá┗ště┗u do kﾐiho┗ﾐy, kde si pro ﾐě paﾐí kﾐiho┗ﾐiIe 
připra┗ila pestrý prograﾏ. Děti se sezﾐáﾏily ﾐejeﾐ s prostoreﾏ kﾐiho┗ﾐy, zasoutěžily 
si, ale ﾏěly i ﾏožﾐost si přečíst a prohlédﾐout zajíﾏa┗é tituly kﾐih, které kﾐiho┗ﾐa 
ﾐaHízí.  

- VyHraﾐí žáIi ヲ., ヴ., ヶ. a 8. tříd se zúčastﾐili literárﾐí soutěže SouHoj čteﾐáře. Utkali se 
┗e d┗oukolo┗é ┗ědoﾏostﾐí hře, ﾐa kterou se připra┗o┗ali spolu s učiteli. Pr┗ﾐí d┗a 
pětičleﾐﾐé týﾏy ┗ každéﾏ ročﾐíku ┗yhrály ﾐetradičﾐí, iﾐterakti┗ﾐí exkurzi do 

Jihočeského di┗adla.  

- Některé třídy se zúčastﾐili literárﾐí soutěže „PříHěh, který HyIh Ihtěl ┗yprá┗ět“, 
dětské příHěhy Hyly oIeﾐěﾐy sladkou odﾏěﾐou a ﾐejlepší práIe ┗ěIﾐýﾏi Ieﾐaﾏi. 

 

Pro ┗eřejﾐost Hyla připra┗eﾐa předﾐáška „Krása pohádek“. 
Týdﾐe čteﾐí se zúčastﾐily téﾏěř ┗šeIhﾐy třídy z oslo┗eﾐýIh základﾐíIh i ﾏateřskýIh škol. 
Některé se zúčastﾐily i d┗ou ﾐeHo tří akti┗it ┗ průHěhu týdﾐe. Díky zpětﾐé ┗azHě jedﾐotli┗ýIh 
pedagogiIkýIh praIo┗ﾐíků a aﾐoﾐyﾏﾐě ┗yplﾐěﾐýﾏ e┗aluačﾐíﾏ dotazﾐíkůﾏ již ┗íﾏe, že 
┗ětšiﾐou se jedﾐotli┗é akti┗ity líHily, pedagogo┗é je po┗ažo┗ali za příﾐosﾐé.  



 
 

)á┗ěreﾏ HyIh ﾐejpr┗e Ihtěla poděko┗at ┗šeﾏ orgaﾐizaIíﾏ, které se ﾐa orgaﾐizaIi týdﾐe 
čteﾐí podílely, jedﾐá se o Městské ﾏuzeuﾏ a galerii Vodňaﾐy, Městskou kﾐiho┗ﾐu Vodňaﾐy, 
Středﾐí odHorﾐé učiliště služeH Vodňaﾐy a Městské kulturﾐí středisko Vodňaﾐy. Dále HyIh 
Ihtěla poděko┗at ┗šeﾏ pedagogiIkýﾏ praIo┗ﾐíkůﾏ, kteří uﾏožﾐili děteﾏ a žákůﾏ se 
jedﾐotli┗ýIh akti┗it zúčastﾐit. V neposledﾐí řadě pak ┗šeﾏ účastﾐíkůﾏ, ┗šeﾏ děteﾏ a ┗šeﾏ 
žákůﾏ, kteří se zúčastﾐili, protože Hez ﾐiIh Hy to ﾐešlo. DĚKUJI!  

 

     )a MAS Vodňaﾐská ryHa, z.s.  

BarHora Křížko┗á Loužeﾐská 



 



 

 


