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Chystáte se některé z knih pořídit a rádi byste podpořili
naši práci? Vyhledejte si knihy v Přehledu knih a nakupte
je proklikem do partnerských knihkupectví. Děkujeme!

Prázdninový deník
Pročteného léta 2022

info
Prázdniny jsou skvělá příležitost

ke čtení pro radost

➳ Dejte dětem knihy, které je budou bavit

➳ Čtěte si s dětmi, čtěte si i sami, jste pro ně
nejlepší vzor

Sdílejte vaše tipy a přečtené knížky
ve Fb skupině Čtení je brána do světa!

#procteneleto

Sledujte také recenze dětí, které budeme
během Pročteného léta zveřejňovat na

mravencichuva.cz/knihovna/recenze-deti.
�

�

�

Zapojte se do soutěže!
Přidejte se do facebookové skupiny Čtení je
brána do světa a sledujte e-mail. Ve skupině
i v e-mailu se včas dozvíte, jak se do soutěže

o hodnotné ceny můžete zapojit.

Soutěž

https://mravencichuva.cz/knihovna/prehled-knih/
https://mravencichuva.cz/knihovna/prehled-knih/
https://www.facebook.com/groups/ctenijebranadosveta/
https://www.facebook.com/hashtag/procteneleto
https://www.facebook.com/hashtag/procteneleto
https://mravencichuva.cz/knihovna/recenze-deti/
https://mravencichuva.cz/procteneleto/
https://www.facebook.com/groups/ctenijebranadosveta/
https://www.facebook.com/groups/ctenijebranadosveta/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Udělej si domácí limonádu
☐ Najdi ve městě kašnu nebo fontánu (a čti si u ní)
☐ Projdi se bosky potokem
☐ Zatanči si / proběhni se v dešti
☐ Pusť po potoku lodičku (papírové origami, vor

z klacíků nebo vyřezávanou z kůry)
☐ Házej žabky

Pročtené léto 2022 ❂ 1. týden ❂ 27. 6. – 3. 7. 2022

O FONTÁNÁCH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

Prostor pro vás

Pokud vám nebude stačit,
neváhejte využít papír z druhé
strany. Zapisujte si, co jste
(pře)četli, co jste dělali, kde
jste byli…

Tipy na další prázdninové
činnosti a dobrodružství

✓ Vyfoťte se a sdílejte pod
soutěžní příspěvek ve Fb
skupině Čtení je brána do
světa

☐

Tipy na cesty a odpočinek

Pusťte si audioknihu nebo
hudební desku

Knižní tipy rozdělené podle
čtenářských kategorií

#ochutnávač

Knihy s pevnými stránkami
zkoumá za pomoci dospělého
spíše jako objekt, sleduje
obrazy a hlas, začíná listovat

#prohlížeč

S knihou zkušeně manipuluje,
prohlíží ilustrace, naslouchá
četbě. Dokáže vnímat příběh,
posloupnost děje a hovořit
o obsahu

#debutant

Osvojuje si schopnost číst,
s pomocí dokáže dešifrovat
jednoduchý text, významně se
opírá o ilustrace

#pokrokář

Zvládá víceméně techniku
čtení, přečte bez asistence
souvislejší text, ilustrace
podporují samostatnou četbu

#suverén

Čte a vnímá rozsáhlejší
a komplikovanější text,
ilustrace k plnému pochopení
příběhu nepotřebuje

#expert

Vybírá si náročnější témata,
chápe i komplikovaný jazyk
a složité souvislosti, je na
cestě k literatuře pro dospělé

Téma týdne

Prázdninový deník
Pročteného léta 2022

návod

➳ Nemusíte přečíst všechny knihy a splnit
všechny úkoly. Jeďte podle svého tempa
a hlavně si to společně s dětmi užijte

https://www.facebook.com/groups/ctenijebranadosveta/
https://www.facebook.com/groups/ctenijebranadosveta/
https://www.facebook.com/groups/ctenijebranadosveta/
https://mravencichuva.cz/tag/ochutnavac/
https://mravencichuva.cz/tag/prohlizec/
https://mravencichuva.cz/tag/ochutnavac/
https://mravencichuva.cz/tag/debutant/
https://mravencichuva.cz/tag/pokrokar/
https://mravencichuva.cz/tag/ochutnavac/
https://mravencichuva.cz/tag/suveren/
https://mravencichuva.cz/tag/expert/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Najdi ve městě kašnu nebo fontánu (a čti si u ní)
☐ Projdi se bosky potokem
☐ Zatanči si / proběhni se v dešti
☐ Pusť po potoku lodičku (papírové origami, vor

z klacíků nebo vyřezávanou z kůry)
☐ Házej žabky
☐ Vyrob bublifuk na extra velké bubliny

#ochutnávač
#prohlížeč

27. 6. – 3. 7. 2022

1. týden
O fontánách

#debutant
#pokrokář

27. 6. – 3. 7. 2022

1. týden
O fontánách

#suverén
#expert

27. 6. – 3. 7. 2022

1. týden
O fontánách

Pročtené léto 2022 ❂ 1. týden ❂ 27. 6. – 3. 7. 2022

O FONTÁNÁCH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Postav si bunkr
☐ Postav si své sídliště z lega
☐ Namaluj nebo vytvoř dům se spoustou oken

a do každého okna umísti jeho obyvatele
☐ Najdi ve svém městě pěkné graffiti

#ochutnávač
#prohlížeč

4.–10. 7. 2022

2. týden
O panelácích

#debutant
#pokrokář

4.–10. 7. 2022

2. týden
O panelácích

#suverén
#expert

4.–10. 7. 2022

2. týden
O panelácích

Pročtené léto 2022 ❂ . týden ❂ 4.–10. 7. 2022

O PANELÁCÍCH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Najdi ve své obci uličku, kde jsi ještě nikdy
nebyl/a

☐ Čti si na tajném a neobvyklém místě, třeba i na
stromě

☐ Navštiv knihovnu
☐ Zajdi do muzea nebo galerie

#ochutnávač
#prohlížeč

11.–17. 7. 2022

3. týden
O tajných uličkách

#debutant
#pokrokář

11.–17. 7. 2022

3. týden
O tajných uličkách

#suverén
#expert

11.–17. 7. 2022

3. týden
O tajných uličkách

Pročtené léto 2022 ❂ 3. týden ❂ 11.–17. 7. 2022

O TAJNÝCH ULIČKÁCH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Přespi venku pod širým nebem (na zahradě,
na balkoně, v lese…)

☐ Pozoruj mraky a hledej v nich obrazce
☐ Vydrž 24 hodin bez obrazovek
☐ Vyrob si svou vlastní knihu
☐ Vyprávěj svůj vlastní příběh

#ochutnávač
#prohlížeč

18.–24. 7. 2022

4. týden
O snech

#debutant
#pokrokář

18.–24. 7. 2022

4. týden
O snech

#suverén
#expert

18.–24. 7. 2022

4. týden
O snech

Pročtené léto 2022 ❂ 4. týden ❂ 18.–24. 7. 2022

O SNECH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Nauč se poznat nové souhvězdí na obloze
☐ Pozoruj hvězdy na obloze
☐ Navštiv planetarium
☐ Projdi se do přírody v noci
☐ Vydej se na noční procházku svým městem

#ochutnávač
#prohlížeč

25. 7. – 31. 7. 2022

5. týden
O noční obloze

#debutant
#pokrokář

25. 7. – 31. 7. 2022

5. týden
O noční obloze

#suverén
#expert

25. 7. – 31. 7. 2022

5. týden
O noční obloze

Pročtené léto 2022 ❂ 5. týden ❂ 25.–31. 7. 2022

O NOC ̌NÍ OBLOZE
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Vydej se na krátký výlet venku s baterkou
☐ Nauč se nový prstový stín
☐ Vyrob stínové divadélko a zahrej hru

(inspirovat se můžeš v některé z knih)
☐ Prozkoumej jeskyni

#ochutnávač
#prohlížeč

1.–7. 8. 2022

6. týden
O baterkách

#debutant
#pokrokář

1.–7. 8. 2022

6. týden
O baterkách

#suverén
#expert

1.–7. 8. 2022

6. týden
O baterkách

Pročtené léto 2022 ❂ 6. týden ❂ 1.–7. 8. 2022

O BATERKÁCH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na film: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Najdi cestu pomocí mapy a kompasu
☐ Najdi geokešku
☐ Napiš nebo nakresli cestovní deník

(nemusí být z velkého výletu a daleké cesty,
můžeš zpracovat třeba i cestu na nákup)

☐ Nasbírej ovoce v krajině (najdeš ho i díky
mapě Na Ovoce)

#ochutnávač
#prohlížeč

8.–14. 8. 2022

7. týden
O putování

#debutant
#pokrokář

8.–14. 8. 2022

7. týden
O putování

#suverén
#expert

8.–14. 8. 2022

7. týden
O putování

Pročtené léto 2022 ❂ 7. týden ❂ 8.–14. 8. 2022

O PUTOVÁNÍ
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://map.na-ovoce.cz
https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Uvař si čaj na ohni
☐ Vyprav se do čajovny
☐ Připrav pohoštění a pozvi na něj kamarády
☐ Nasbírej si čerstvé bylinky a uvař si z nich čaj
☐ Uvař si něco podle receptu z kuchařky

#ochutnávač
#prohlížeč

15.–21. 8. 2022

8. týden
O dobrém čaji

#debutant
#pokrokář

15.–21. 8. 2022

8. týden
O dobrém čaji

#suverén
#expert

15.–21. 8. 2022

8. týden
O dobrém čaji

Pročtené léto 2022 ❂ 8. týden ❂ 15.–21. 8. 2022

O DOBRÉM C ̌AJI
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/


Tip na audioknihu: Tip na hudební album:

Tipy na letní dobrodružství:

☐ Napiš dopis
☐ Uspořádej přespávačku
☐ Daruj jednu ze svých knih kamarádovi
☐ Zavolej někomu, koho jsi dlouho neviděl/a
☐ Ukryj drobný poklad a daruj někomu mapu,

která jej k němu dovede
☐ Zahraj si s někým deskovou nebo karetní hru

#ochutnávač
#prohlížeč

22.–28. 8. 2022

9. týden
O přátelích

#debutant
#pokrokář

22.–28. 8. 2022

9. týden
O přátelích

#suverén
#expert

22.–28. 8. 2022

9. týden
O přátelích

Pročtené léto 2022 ❂ 9. týden ❂ 22.–28. 8. 2022

O PR ̌ÁTELÍCH
Moje zážitky a knížka, kterou čtu:

https://mravencichuva.cz/

