
 
 

 

ZÁPIS 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov III. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021033 

PS Čtenářská gramotnost, 10. setkání 
Datum a čas konání: ÚT, 31.01.2023 - 14:30 – 16:30 hod. 

Místo konání: Knihovna Tišnov 
 

Program/Anotace:  

Program/Anotace:  

 

1. Veletrh knih 
Shrnutí. Velmi slabé z naší strany. Pouze Rašková a knihovna. Lidí dost. Došlo ke schůzce 
s ředitelem MěKS a vedoucí knihovny. Cílem bylo najít vhodný koncept. Nedaří se nám zajistit 
nakladatelství. Naprosto nevhodný termín je listopad, kdy nakladatelství mají jiné povinnosti a 
Tišnov není pro ně vhodným trhem. V květnu je Svět knihy.  
Potřeba najít model, který bude fungovat. Co fungovalo byla kreativní dílna.  
Tak jak to máme nachystané, je příliš velké sousto. Stále máme motivaci dělat cokoliv, co se 
týká knih a čtení. Vybrat cokoliv malého a zrealizovat. Knižní klubíky velmi dobře fungují, využít 
je. Nápad – posezení s knihou, venku v Parku. U větších dětí i např videa apod. Ideálně, kdy je 
otevřená knihovna tzn. Středa. Dohoda na půlce června. Dopoledne Klubík (zajištěné 
dopoledne maminkami s dětmi). Lze i např vyhlásit červen měsícem knih v Tišnově a v průběhu 
pozvat předplacené lektory.  
Propagace – zlepšit, především intenzivnější propagace přes sociální sítě.  
Plakáty potřeba barevné a veselé. Knihovna nabízí tvorbu letáků.  
 

2. Tipy na nové knihy – Šárka Pudíková 
 
Mimi a Líza 
Panda a dráček 
Hledání modré - Lois Lowryová 
Václav Havel mocný bezmocný ve 20. století – stravitelné pro děti 
Můj stát: Putování za českými patrony - Martin Velíšek, Milan Starý 
Sametová revoluce – komiks 
Světoví Češi – komiks 
Pojďme objevovat Česko - Mária Nerádová 
Vlčkův hvizd - Baobab 
Periodická tabulka – encyklopedie 
Dinosauři - encyklopedie 
Stromy, listy - encyklopedie 
Horniny, drahokamy - encyklopedie 



 
 

Ptala se Františky Marta – Ivan Jirous– leporelo (Meander) 
Encyklopedie dobrých skutků – Kristýna Plíhalová – edice Klíček 
Moon, Ocean, Bee, Tree – rýmovaný příběh v angličtině 
The shortest day – symbolika slunovratu v angličtině, jednoduché pro všechny 
Biblické příběhy pro děti i dospělé 
Mamutí kniha techniky – pravěká tématika, populárně naučná, propojená s komiksem 
Nezkreslená věda – nejen vědecká kniha 
Karty ctností – Výchova ke ctnostem 
 

3. Mosty ke knihám 
Program akce v příloze.  
 

4. Veronika Peslerová - podpora čtenářství a kritického myšlení – jak u školáků, tak u předškoláků 
Autorku neznají, ale téma rozhodně, ale především kritické myšlení (jedna z autorek Mosty ke 
knihám). Určitě se tomuto tématu věnovat. Plus ještě Mediální gramotnost, digitální 
gramotnost – Nina Adamcová – Alča se dcery zeptá, zda jde pro děti. Fake News kniha - Nejlepší 
kniha o fake news!!!  
 

5. Kniha B.Komárková, Zpěvník - Zazpívé, kohótku! Písně a tance z Tišnovska a Podunajska pro 
vystoupení dětí 
 
Pracovní skupině byly knihy představeny a proběhla informace, kde se dají knihy zakoupit.  
Prosba od p. Adamcové, aby členové dostali knihy B. Komárková a Zpěvník zdarma.  

 
 

6. Akční plán  - dohoda, p. Gottwaldová nachystá formulář s jednoduchými otázkami, čemu se 
věniat a pošle k vyplnění – ožehavá témata - Kritické myšlení, mediální gramotnost, digitální 
gramotnost.  
 

7. Ostatní, diskuze 
 

 
Po celou dobu pracovní skupiny probíhá otevřená diskuze k prezentovaným tématům. 

 
Další setkání: ČT, 20.04.2023 - 14:30 - 16:30 hod. v knihovně. 
 

 
Zapsala: B. Gottwaldová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


