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Nová „Knížka pro prv ňáčka“ je na sv ětě. Na její vydání na četly d ěti 
100 tisíc korun.  
 
V těchto dnech vrcholí 5. ro čník celostátního projektu Už jsem čtená ř – Knížka pro prv ňáčka. 
Titul Všelijaké řečičky pro kluky a hol čičky ur čený pro nejmladší žáky byl pok řtěn poslední 
květnový den za ú časti spisovatelky Aleny Ježkové. V pr ůběhu června bude knížka p ředávána 
malým čtená řům. Na jejím vydání se podíleli i žáci a studenti za pojení do projektu Čtení 
pomáhá, kte ří ji podpo řili částkou 100 tisíc korun.  
 
Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který organizuje Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků (www.skipcr.cz), probíhá každý rok od ledna do června. Je zaměřený na žáky prvních tříd 
základních škol a druhých, případně třetích ročníků speciálních škol z celé České republiky. 
 
„Cílem je přivést děti od počátku školní docházky do veřejných 
knihoven, kde se do projektu mohou přihlásit, a rozvíjet tak svou 
čtenářskou a informační gramotnost. Žáci, kteří projektem 
úspěšně prošli, dostanou na závěr školního roku za odměnu 
„Knížku pro prvňáčka“, která je vytvořená speciálně pro ně a 
nedá se nikde koupit minimálně tři roky,“ vysvětluje Roman 
Giebisch ze Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. 
 
Projekt má za sebou čtyři úspěšné ročníky a za tu dobu se ho 
zúčastnilo přes 50 tisíc dětí. Letos se více než 20 tisíc 
nejmladších žáků může těšit na knížku básniček Radka Malého 
Všelijaké řečičky pro kluky a holčičky s ilustracemi Alžběty 
Skálové. Knížka byla slavnostně pokřtěna v pátek, 31. května 
2013, za účasti spisovatelky Aleny Ježková, ambasadorky Čtení 
pomáhá.  
 
Mladí čtenáři, kteří jsou do Čtení pomáhá zapojeni, se na vydání 
knihy také podíleli. „Žáci a studenti, kteří se zaregistrují na webu 
www.ctenipomaha.cz, přečtou některou z doporučených knih a 
správně zodpoví čtyři testové otázky, ověřující znalost dané knihy, získají kredit 50 korun. Ten si 
nenechávají pro sebe, ale věnují ho na charitu. Na vydání nové „Knížky pro prvňáčka“ přispěly děti 
svým čtením celkem 100 tisíc korun,“ říká Alena Ježková.  
 
Slavnostní předávání knížek bude probíhat po celé České republice v průběhu června a často bude 
spojeno i s dalšími akcemi knihoven, jako je například pasování prvňáčků na čtenáře.  
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*** 

Projekt Čtení pomáhá  podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na 
charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají 
pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí 10 miliónů korun. O tom, 
kdo pomoc obdrží, rozhodnou právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových 
stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané 
knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních 
akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu 
byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy 
navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin 
Roman, který je iniciátorem a donátorem projektu. Jedním z ambasadorů Čtení pomáhá je také Vojta 
Dyk.  
 
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz   
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha  
 
KONTAKT pro další informace:  
Ivana Jelínková, AMI Communications, 724 722 397, ivana.jelinkova@amic.cz  
Lenka Sobotková, AMI Communications, 602 640 788, lenka.sobotkova@amic.cz 


