
 

 

 

 

Projekt Slavnost Slabiká ře 

 

Tento projekt se uskutečnil jako 

měsíční vzdělávací a výchovný projekt 

žáků 1. ročníků. Byl slavnostním 

zakončením první třídy a oslavou 

čtenářství. 

Jeho hlavním cílem bylo ukázat dětem 

krásu knih a čtení jako takového 

a společně – prvňáčci, učitelé a rodiče 

se setkat v Krajské vědecké knihovně 

Liberec s panem spisovatelem Jiřím 

Žáčkem na Slavnosti Slabikáře. Prvňáčci předvedli své čtenářské dovednosti, 

zazpívali písně, zarecitovali básně a zahráli malé divadelní formy s maňásky. Celý 

program Slavnosti Slabikáře byl sestaven z krásných článků ze Slabikáře. Děti 

ukázaly vše, co se v první třídě naučily (Obr. 1).  

Z vlastního pocitu učitelek, z reakcí dětí i jejich rodičů můžeme říci, že byl tento 

hlavní cíl splněn a projekt byl úspěšný.  

Slavnostnímu dni předcházela měsíční příprava – nácvik programu, výroba kulis, 

tvorba pozvánek pro rodiče i pana Žáčka. Dále tvorba výtvarných prací na výstavu na 

téma „Jak doma čteme ze 

Slabikáře“ a „Moje oblíbená 

stránka ze Slabikáře“ (Obr. 2).   

Jako odměnu za pilnou práci 

děti obdržely Osvědčení 

čtenáře a dárek knihu Školníci, 

jejímž autorem je pan 

spisovatel Miloš Kratochvíl, 

která byla podpořena z projektu 

Obr. 1 – Vystoupení prv ňáčků z 1. A na Slavnosti 
Slabiká ře v KVK Liberec 16. 6. 2012 p řed rodi či a panem 
spisovatelem  

Obr. 2 – Výtvarné práce prv ňáčků na téma „ Moje oblíbená stránka ze 
Slabiká ře“ 



 

 

 

 

Krajské vědecké knihovny Liberec Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2011/2012. 

Knihu budeme společně číst v 2. ročníku, kde navážeme na tento projekt, budeme 

dále rozvíjet čtenářství.  

Po skončení akce následovalo vyhodnocení projektu. Děti si zaznamenali průběh 

akce, nalepily fotografie a učitel i rodiče měli prostor pro zhodnocení celé akce. Toto 

své zhodnocení si děti zařadily k ostatním pracím do svého portfolia (Obr. 3, 4). 

V rámci Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání zahrnul projekt 

vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura. Z průřezových 

témat zvláště Osobnostní a sociální výchovu. 

Tento projekt vychází z Dlouhodobého záměru školy. Do výuky byly již od poloviny 

září řazeny prvky programu Začít spolu, který je charakteristický právě tematickou 

výukou, rozvojem komunikace, přirozenou atmosférou a podporou spolupráce 

a kooperativních schopností dětí. Umožňuje individuální přístup k dětem, jejich 

seberealizaci a učí je hodnotit svoji práci i práci ostatních dětí. Práce v centrech se 

dětem vydařila. Postupně tak získávají správné návyky na spolupráci.   

Díky projektu byla navázána úzká spolupráce s rodiči. Rodiče se aktivně podíleli 

i účastnili na projektu Slavnost Slabikáře. 

Tohoto projektu se zúčastnilo 57 žáků 1. tříd a jejich rodiče, pedagogové 

a vychovatelé 1. tříd. Tento projekt Slavnost Slabikáře byl slavnostní oslavou 

čtenářství prvňáčků a milým setkáním s panem spisovatelem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.  3 – Společná fot ografie po vystoupení prv ňáčků                Obr.  4 – Pan spisova tel prv ňáčkům podepsal Slabiká ř 


