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Reflexe našich kurzů 

Seminář byl naprosto fantastický, byl i velmi hravý, tak jsme se kromě vzdělávání i výborně 
pobavili. Paní lektorka se snažila přizpůsobovat veškeré činnosti možnostem a 
schopnostem našich dětí, opakovaně se utvrzovala v tom, jestli daná forma, metoda bude 
pro naše děti použitelná. Takže máte velikou 1 a naše díky! 

Ráda bych moc poděkovala týmu čtenářských klubů za užitečnou inspiraci pro knihovníky i 
pedagogy. Lektoři byli moc příjemní, bylo na nich vidět, že mají mnoho zkušeností a mají 
co předat. Doufám, že se mi podaří získat finance na zaplacení některého z dalších kurzů… 
 
Děkuji za skvělé inspirace a velmi bohatou podporu na webu – skvělá práce. 
 

 

Vaše webové stránky jsou opravdu inspirativní. Ráda využívám popisy  vašich čtenářských 
lekcí/dílen k tomu, jak různé knížky s dětmi číst. Škoda, že taková aktivita je závislá na 
grantech a chybí větší systémová podpora MŠMT. 
 
Chci vzkázat čtenářských klubům, že jim moc fandím, přeji všem dětem, aby měly možnost 
sdílet své čtenářské zážitky a rozvíjet čtenářské dovednosti. 
 
Úžasné, nádherné, super myšlenka. Co více dodat? Nadchly mě čtenářské dílny/lekce… , 
které jsem absolvovala. Nadchly mě zapálené „lektorky“ – paní učitelky a knihovnice. 
 
Velmi jsem ocenila propojení teorie a praxe. Možnost skutečné realizace. Určitě plně využiji 
ve své práci a těším se na další podobné dny. 
 
Chci vzkázat čtenářských klubům, že držím palce, že jsem načerpala mnoho inspirace, že 
bych ráda čtenářský klub v naší škole, jen nevím, kde sehnat peníze, že mě mrzí, že zatím 
chybí ověřená aplikace pro děti z 2. stupně – na „puberťáky“ se často zapomíná…, že to byl 
bezesportu velmi velmi přínosný den pro mou pedagogickou praxi a děkuji za něj. 
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Ocenila jsem přehled nových autorů a knih pro děti, velmi zajímavé dílny pro zaujetí dětí 
knihou. 
 

 

Děkuji za moc zajímavé náměty pro čtenářské dílny. Práce s knihou Pan Smraďoch byla 
perfektní – určitě aplikuji na jiné knížky.  
 

Dávám vám jedničku podtrženou za skvělý den strávený nad aktivitami k rozvoji dětského 

čtenářství. Skvělý model vzdělávání pro pedagogy i knihovníky. 

 

Skvělé činnosti, aktivity, dílny. Děkuji za nové nápady, motivaci pro práci s dětmi 

v hodinách čtení. 


