
PROJEKT 
,,PUTOVNÍ KNIHA" r.2020

V rámci projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Karviná jsme měly možnost, jako
pracovní skupina 

(tým pod vedením):

p.uč. Martiny Zahatlanové – MŠ Prameny, Karviná
p.uč. Lady Wojaczkové – MŠ Dělnická, Karviná, školka U Vilíka, 
p.uč. Heleny Skutkové – MŠ Stonava, školka Dolany, 
p.uč. Nikoly Venglářové – MŠ Klíček, Karviná) 

k přečtenářské gramotnosti, přijít s nápadem a nabídnout učitelkám mateřských škol
podílet se na tvorbě speciální knihy. Vytvořit knihu VLASTNÍ.

Mateřské  školy  ze  Stonavy,  Dětmarovic,  Petrovic  u  Karviné  a  z  Karviné  se  tedy
podílí na vzniku této společné knihy, která bude obsahovat naše vlastní příběhy. 

Každá  školka  získala  stejný  počet  stran,  které  vyplnila  popisem  vzdělávacího
programu, textem příběhu a ilustracemi dětí. Bylo na volbě každé školky, jak tuto
možnost pojme, uchopí a zda se do samotného projektu zapojí. Nakonec tak učinilo
20 mateřinek. Na tomto ojedinělém nápadu spolupracovaly především předškolní děti
se svými paní učitelkami. Práce spočívala v tom, že si děti vymyslely vlastní příběh,
který  byl  ručně  sepsán  a  děti  ho  doplnily  ilustracemi.  V současné  době  finišují
dokončovací práce. V plánu je vydání 1000 výtisků. Měla proběhnout vernisáž a křest
samotné knížky, ale toto bohužel, s ohledem na vzniklou situaci, budeme muset s
největší pravděpodobností oželet. 
Knížka bude vydávána květen, červen, aby svůj vlastní výtvor si mohli předškoláci
odnést do své první třídy. 

Co v našem Dolaňáčku :-) 
Děti  byly  nadšené.  První  stranu  bude  tvořit  fotografie  školky,  následně  její
charakteristika  plus  otisky  prstů  našich  předškoláků.  Následuje  básnička  spojující
naše dvě třídy Houseneček a Motýlků, také veselá písnička s malovanou duhou, která
tvoří  pomyslný  most  mezi  našimi  třídami.  Fantazie  dětí,  jejich  myšlenky,  slovní
spojení,  hříčky, příběhy, navíc vtipné hlášky, které od začátku školního roku jsme
zachytily, jsou napsány v bublinách a zní z budovy naší školky :-). Poslední stranu
tvoří samotný příběh o tom, že vše začíná doma...  je psaný tiskacím,  takže si  ho
přečtou  děti  i  v  první  třídě,  navíc  je  jako  malované  čtení,  tedy  hravě  i  nyní  s
rodičem :-). Na závěr se namaloval každý předškolák a v baloncích je napsáno to, co
si odnáší ze školky. 
Děti  jsou  tedy  v  tomto  případě  nejen  spisovali,  ale  i  ilustrátory.  Jejich  obrázky
ztvráněné  výtvarnou  technikou  podtrhávají  celý  kontext  a  nabízí  tak  zachycení
příběhu očima dítěte.   

Jako učitelky děkujeme dětem, že s radostí, nadšením vytvářely jedinečnost. Věříme,
že se k této knize budou vracet a stane se srdcovou záležitostí. 












