
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 2/2020 

 

 

 

(V Plzni 09. 11. 2020) 

 

Procvičte si čtení on-line a zábavnou formou. 

Pro žáčky druhé a třetí třídy nyní v Knihovně města Plzně. 

 

 

Zajímavou nabídku pro děti nabízí na podzim Knihovna města Plzně. 
Formou zábavných interaktivních cvičení, hádanek a soutěží připravili 
v Knihovně Vinice tréninkový kurz čtení Master čtenář. Je určen žákům druhých 
a třetí tříd. Probíhá každé úterý a čtvrtek od 5. listopadu do 1. prosince 2020. 
Vždy jsou otevřeny dvě lekce po deseti dětech, jedna od 13:00, druhá od 14:00. 
Stačí se zaregistrovat na e-mailu vinice@plzen.eu. Potřebujete jenom běžný 
Google účet, zařízení s připojením na internet, kamerou a mikrofonem. Výuka 
probíhá prostřednictvím služby Google Meet. Díky on-line formě mohou děti 
snadno a zábavně trénovat odkudkoliv. Celá akce je zdarma.  

 

Knihovny vždy měly a mají blízko ke čtení i čtenářské gramotnosti. V současné době 
jsou však zavřené, proto využívají moderních technologií a internetu, aby knihy 
zprostředkovaly čtenářům, především těm nejmenším. Knihovna města Plzně nabízí 
pro malé zájemce novou vzdělávací akci. V Knihovně Vinice pro ně připravili trénink 
čtení. Je určen žákům druhých a třetích tříd. „Čtení je jedna z nejdůležitějších 
dovedností, kterou se dítě naučí. Čím dříve se naučí číst, tím dříve se mu otevře 
kouzelný svět příběhů a pohádek. Vytvoří si k četbě vztah a celý jeho život ho budou 
knihy provázet. Získá tím obrovskou výhodu oproti lidem, kteří nečtou a jeho život bude 
pestřejší a bohatší. Čtení pomáhá malým školákům k procvičování sluchového 
vnímání a paměti. V našem tréninku ale nejde samozřejmě o žádnou suchopárnou 
výuku. Vše je přirozené, formou hry, kdy dítě ani neví, že se vlastně něco učí. Jedná 
se o interaktivní cvičení, obrázky, hádanky, animace a soutěže – to vše pomáhá udržet 
pozornost dětí a rozvíjet čtení hravou formou. Počátečním čtením pěstujeme v dětech 
radost z knihy i tím, že si vyměňují čtenářské prožitky a povídají si o nich,“ říká o akci 
knihovnice Lenka Ťoupalová. Pravidelný on-line nácvik čtení pro začínající čtenáře 

mailto:vinice@plzen.eu


připravuje městská Knihovna Vinice každé úterý a čtvrtek, od 5. listopadu 
do 1. prosince 2020. Jak se přihlásit? „Maminky a děti nám napíší e-mail 
na vinice@plzen.eu, že mají zájem o účast na tréninku on-line čtení a my si je 
zaregistrujeme. Pro účast potřebují běžný Google účet, výuka probíhá přes službu 
Google Meet. Otevíráme vždy dvě skupiny po deseti dětech. První skupina začíná od 
13:00, druhá skupina od 14:00. Děti se přihlašují vždy deset minut před začátkem 
lekce, v klidu si všichni vyzkoušíme připojení, zvuk, obraz. Každá lekce trvá 45 minut. 
Startovní čtecí tréninky máme už za sebou. V „halloweensko-dušičkovém“ pojetí 
proběhly obě lekce 5. listopadu a byly plné spokojených dětí i knihovnic. V dalších 
termínech jsou ale ještě volná místa, můžete se přihlásit,“ těší se na nové čtenáře 
Lenka Ťoupalová.  

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Bc. Lenka Ťoupalová  

Knihovna Vinice, Hodonínská 55, 323 00 Plzeň 

tel. 378 038 265, e-mail: toupalova@plzen.eu 
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