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12. Setkání - únor/2018 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

  

Datum konání: 28. 2. 2018 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Bc. Eva Staňková 

Přizvaný expert: spisovatelka a překladatelka Daniela Krolupperová 

 

Téma:  „Jak se píše dětská kniha“ 

 

Cíl:                              Seznámit pedagogy s tajemstvím vzniku dětské knihy 

 

 

Čas konání   : 15.00 – 18.00 hod. (3 hod.) 

 

Forma setkání: prezentace a beseda 

 

Počet podpořených osob na setkání: 14 
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Zápis ze setkání: 

Dne 28. 2. 2018 proběhlo setkání ve středočeském Centru kolegiální podpory o celkovém 

počtu účastníků 17 (14 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice CKP + 1 host). Toto setkání 

bylo zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání:                                                 

1. Přivítání zúčastněných kolegyň 

2. Představení hosta – spisovatelky a překladatelky Daniely Krolupperové 

3. Procházka vybranými tituly 

„Proč mluvíme česky“ – první publikace 

 vymýšlela jsem si ráda příběhy, ale začala jsem populárně naučnou tematikou 

a můj první impuls bylo to, že jsem neměla ráda český jazyk a na 1. stupni jsem 

měla zvláštní učitelku 

 jak se dostane slovo do důchodu – archaismy  

 jaké slovo vzniklo jako první – máma 

 přísloví o lidské povaze – podle země – lepší vrabec v hrsti, než …(na Islandu 

nejsou vrabci, ale přísloví mají obdobné 

          „ Viropis“ – druhá publikace 

          „ Zákeřné keře“ – pohádkový příběh o vílách, které jsou očarovány jedovatým  

                                          keřem 

 za každou kapitolou je otázka o rostlině, na kterou musí najít 

dítě odpověď v textu 

 impulsem byl keř tisu před domem 

 vedl ke studiu městské zeleně a její nezávadnosti 

 

          „ Ztracená náušnička“  

          „ Draka je lepší pozdravit“ – o etice – o chování obecně 

 vtipné kvízy 

 Eliška Hašková Coolidge – redigovala etiku 

 veselé básničky – Miloš Kratochvíl 

 náměty pro dospělé na práci s textem 

          „ Zločin na starém městě“ – pro 12. - 13. leté děti 

 dobové reálie ve všem – oblečení, místopis 

„Zmizelá škola“ 
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4. Jak píši knihy – nejprve vymyslím kostru 

                        - udělám anotaci  

                        - rozmyslím si, pro jakou věkovou skupinu to bude 

                        – poté ji pošlu vybranému nakladateli 

                        - teprve pak začnu psát 

                        - náměty hledám z běžné praxe, inspiruji se i u svých dětí 

                        - autorské čtení jako testovací papír nového námětu 

                        - „Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí“ 

                        - nejtěžší je napsat nejjednodušší knížku 

     5.  Diskuze - „Kde berete inspiraci ke svým knihám?“ – život je inspirací 

  - „Která kniha je Vaše nejoblíbenější?“ - všechny 

  - „Jsou knihy vydávány v cizích jazycích?“ – pouze ve slovenštině 

  - dnešní děti nečtou, jak pomoci dětem ke čtení 

  - čtenářský deník na základní škole 

  - volný čas dospělých pro knihu 

                         

                        

                         

                       

 
 

Zapsala:     Mgr. Pavla Kicková       

              a     Bc. Eva Staňková 

 

 

V Kralupech nad Vltavou 28. 2. 2018 

 

 


