
BOOKSTART 
S knížkou do života

Projekt BOOKSTART byl založen v  roce 1992 
ve  Velké Británii. Dnes se ho účastní na 30 
organizací působících ve 27 jazykových 
teritoriích napříč všemi kontinenty. 
Bookstart je jedním z osvědčených programů, 
jak upozornit rodiče s malým dítětem na 
význam četby pro jeho další intelektuální vývoj 
a budoucí uplatnění. Bookstart je projektem 
zaměřeným na vzdělávací, sociální, citový, 
kulturní a kreativní rozvoj dítěte v rodině od 
okamžiku jeho narození. 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků 
společně s knihovnami v ČR se rozhodli připojit 
k projektu od března 2018. 
Pro děti a jejich rodiče jsou připraveny dárkové 
sety, které budou předávány na vítání občánků 
na Městském úřadě v  Českém Těšíně. Sety 
obsahují: Nabídku titulů knih pro děti, manuál – 
metodika jak číst dětem, propagace návštěvy 
knihovny, Můj první průkaz malého čtenáře, 
hrnek ke čtení.
Pro rodiče s  dětmi od 0 do 6 let budou 
v Knihovně v Českém Těšíně během roku 
pořádány akce, na které budete průběžně 
zváni.

KNIHY PRO RODIČE:
(*můžete si půjčit v těchto knihovnách

Cvičení s říkankou – Vévodová, Helena  
(*MěK Ostravská) 

  › procvičení řečových i pohybových       
 dovedností, trénování paměti

A pak se to stalo – Stará, Ester 
(*MěK Ostravská, MěK Havlíčkova, 
MěK Slovenská) 

  › hravé rozšiřování slovní zásoby

Učíme děti ptát se a přemýšlet 
– Morf Zoller, Eva 
(*MěK Ostravská, MěK Slovenská) 

  › rozvoj myšlení, metodická příručka

Děti a emoce – Černý, Vojtěch 
(*MěK Ostravská) 

  › inspirační příběhy, náměty na aktivity 
a hry, písničky a říkanky

Mluv se mnou – Slezáková, Kateřina 
› pracovní listy pro rozvoj dětské řeči
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KNIHY PRO DĚTI 
KATEGORIE 0 - 2 ROKY
(*můžete si půjčit v těchto knihovnách)

Mám tě ráda – Desbordes, Astrid  
(*MěK Havlíčkova, MěK Slovenská) 

  › o lásce rodiče k dítěti, vhodná  
k předčítání 

Hravá zvířátka (leporelo)
(*MěK Havlíčkova) 

  › procvičování jemné motoriky, pohyblivé  
obrázky

V savaně (leporelo)
(*MěK Havlíčkova) 

  › zvířátka k pohlazení – jemná motorika,  
poznávání materiálů

Obejmi mě, prosím 
– Wechterowicz, Przemyslaw  
(*MěK Ostravská, MěK Havlíčkova, 
MěK Slovenská)
› laskavý text, čtení před spaním, příběh    
pro společné čtení táty a dítěte

Pan Králík a továrna na čokoládu  
  › humorná komiksová kniha pro nejmenší
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KNIHY PRO DĚTI 
KATEGORIE 2 - 4 ROKY
(*můžete si půjčit v těchto knihovnách)

Žádný strach, zajíčku – Stefan, Gemmel  
(*MěK Ostravská, MěK Havlíčkova, 
MěK Slovenská) 

  › příběh o zajíčkovi, který se bojí a poprosí  
o pomoc kamaráda draka

Poznej – Příroda – Jugla, Cécile 
(*MěK Ostravská, MěK Havlíčkova, 
MěK Slovenská) 

  › objevování rostlin, živočichů, poznávání 
a pozorování přírody     

Dušinka, Víla věcí – Stará, Ester 
(*MěK Ostravská) 

  › neobyčejná dobrodružství obyčejných  
věcí

Neptáček – Peters Fusek, Andrew 
(*MěK Havlíčkova) 

  › veršovaná pohádka pro nejmenší 
o zlobivém ptáčkovi, který se nakonec 
polepší

Jak bylo malé růžové slůně jednou  
velmi smutné a jak všechno dobře 
dopadlo – Weitze, Monika             
› příběh o ztrátě kamaráda a stěhování         

            -  biblioterapie
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KNIHY PRO DĚTI 
KATEGORIE 4 - 6 LET
(*můžete si půjčit v těchto knihovnách)

Grufallo – Donaldson, Julia 
(*MěK Ostravská, MěK Havlíčkova, 
MěK Slovenská) 

  › chytrá myška vyzraje na zvířátka, 
co ji chtějí sníst

Jak pan Zelený ztratil zelenou
 – Jones, Eva Martina 
(*MěK Havlíčkova, MěK Slovenská) 

  › pohádka o barvách

Kamil neumí lítat – Berne, Jennifer 
(*MěK Havlíčkova) 

  › o chytrém špačkovi, který zachránil 
hejno díky tomu, že uměl číst

Kouzelná baterka – Černá, Olga 
 (*MěK Havlíčkova, MěK Slovenská) 

  › zábavné příběhy s netradiční pointou 
o byčejných věcech, které ožijí

Papuchalk – Horáček, Petr   
  › dobrodružná cesta o hledání ztraceného  

kamaráda

KONTAKTY MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
ČESKÝ TĚŠÍN:
MěK ul. Ostravská: tel. 558 746 950, 
detske@knihovnatesin.cz 
MěK ul. Havlíčkova: tel. 558 731 805, 
havlickova.detske@knihovnatesin.cz (funkční od 
června 2018), havlickova@knihovnatesin.cz
MěK ul. Slovenská: tel. 558 741 548, 
svibice@knihovnatesin.cz
www.knihovnatesin.cz


