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Projekt Podporujeme čtenářskou 

gramotnost 

 

 Centrum pro školní knihovny a informace o novinkách 

literatury pro děti a mládeţ  

 Anketa Suk – Čteme všichni 

 Uţ jsem čtenář – kníţka pro prvňáčka 

 Literární soutěţ Ţijeme na jedné Zemi 

 



31. května 2011 3 

Centrum pro školní knihovny 

 

 Informace pro knihovníky a učitele, kteří pracují ve 

 školních knihovnách 

 Sluţba ptejte se CŠK 

 Propagace Mezinárodního měsíce školních knihoven 

 Záloţka do knihy spojuje školy 

 Klub školních knihoven ve spolupráci se SKIP 
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Informace o novinkách literatury pro 

děti a mládeţ 

 Novinky na webu jsou rozděleny do pěti oddílů: 

 - první čtení 

 - knihy pro 1. stupeň ZŠ 

 - knihy pro 2. stupeň ZŠ 

 - naučná literatura 

 - knihy vhodné pro společné čtení dospělých 

 s dětmi 

 

 Publikace „Co četly v roce 2009 české děti“ 
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„Záloţka do knihy spojuje školy“ 

 

 Mezinárodní projekt k MMŠK ve spolupráci se Slovenskou 

pedagogickou knihovnou 
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Anketa Suk – Čteme všichni 

 Anketa dětí, učitelů a knihovníků o nejoblíbenější knihu 

pro děti uplynulého kalendářního roku – od roku 1993 

 

Cena dětí 

Cena knihovníků Klubu dětských knihoven SKIP 

Cena ministra školství, mládeţe a tělovýchovy za 

přínos k rozvoji dětského čtenářství 

Cena noci s Andersenem 

 

Ceny získávají spisovatelé, ilustrátoři a nakladatelé 
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Anketa Suk – Čteme všichni 

 Pohled na udílení cen v Památníku národního písemnictví 
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Příručky pro učitele a knihovníky 
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Uţ jsem čtenář – kníţka pro prvňáčka 

 Rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky 

a vytvoření základu pro pravidelný návyk k četbě 

 Iniciace vzniku nového původního literárního díla v oblasti 

literatury pro děti a mládeţ  

 2009 - Okno do komína / Ivona Březinová, Vlasta 

Baránková  (Zlatá stuha za nakladatelský počin) 
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Uţ jsem čtenář – kníţka pro prvňáčka 

 2010 - Legrační dům / Jiří Kahoun, Jiří Fixl 
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Uţ jsem čtenář – kníţka pro prvňáčka 

 2011 - Zmizelá škola / Daniela Krolupperová, Eva 

Sýkorová-          

Pekárková 
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Uţ jsem čtenář – kníţka pro prvňáčka 

 Slavnostní předávání kníţky prvňáčkům na MŠMT 
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Literární soutěţ Ţijeme na jedné Zemi 

 

 Podpora rozvoje vlastní tvůrčí práce v oblasti literárních 

textů  

 Téma pro rok 2008 – „Všeobecná deklarace lidských práv: 

nejvýznamnější dokument 20. století?“ 
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Literární soutěţ Ţijeme na jedné Zemi 

 

 Téma pro rok 2009 – „Mateřský jazyk v dnešní Evropě“  

 Téma pro rok 2010 – „Boj proti chudobě a sociálnímu 

vyloučení„ 
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Sledujte web NPKK 

 

Děkuji za pozornost 

 

Alice Košková 

koskova@npkk.cz 
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