
Extra třída 

Ve školním roce 2015/2016 se do projektu extra třída zapojili ţáci 7. ročníku. Čtvrtý 

ročník projektu byl stejně jako v předcházejících letech financován společností EDU In a 

Nadačním fondem Tesco. Ţáci nazvali svůj projekt Pohádkáři ze sedmičky. Jeho cílem bylo 

sesbírat a sepsat pohádky z rodin a vytvořit z nich ilustrovanou sbírku pohádek. Tento projekt 

vyţadoval komunikovat s obyvateli obcí a informovat je o našem záměru, oslovovat moţné 

autory či majitele pohádkových příběhů a sepisovat texty pohádek. V další fázi ţáci opatřovali 

texty ilustracemi, některé obrázky vytvářeli sami, většinou však navštěvovali ţáky niţších 

ročníků, pohádky jim převyprávěli a za svou práci si odnesli ilustrace k pohádkám. V další 

fázi bylo třeba oslovit tiskárnu, nechat spočítat náklady na tisk knihy a rozhodnout, jaký 

formát a vazbu bude kniha mít. Po dovezení knih jsme rozhodli o tom, ţe některé knihy 

rozdáme těm, kteří nám pohádky poskytli jako poděkování. Několik výtisků jsme roznesli do 

místních mateřských škol a knihoven, dále do okolních základních škol. Při křtu knihy bylo 

moţné se zakoupit libovolné mnoţství výtisků přímo na místě. Za utrţené peníze si ţáci mohli 

dovolit vyjet na malý výlet.  

Práce na pohádkové kníţce se sedmákům velmi líbila, i kdyţ si na začátku vlastně 

vůbec neuvědomovali, co to bude všechno obnášet. Děti, kterým jsme v rámci projektu přišli 

vyprávět, či předčítat sebrané pohádky vţdy pozorně naslouchaly a s radostí vítaly kaţdou 

naši akci. Zákazníci, kteří si naši knihu zakoupili, získali kvalitní čtení nejen pro děti.  

O své celoroční práci jsme informovali i článkem v červnovém čísle Učitelských 

novin (26/2016).  

 

Jak se učí pohádkami 

Čtenářská gramotnost je jedno z nejzmiňovanějších témat v souvislosti s dnešním 

vzděláváním. V současné době zkratek, počítačů a zrychlených zpráv jsme si najednou 

uvědomili, jak důleţité jsou základní dovednosti čtení a psaní. A kde jinde je třeba všechny 

nekalé výdobytky moderní doby napravit neţ ve škole. Jako houby po dešti tedy vznikají 

nejrůznější čtenářské dílny a projekty zaměřené na zvýšení čtenářské dovednosti. 

O tom, jak různorodá práce s textem můţe být, svědčí práce Pohádkářů ze sedmičky, 

ţáků sedmého ročníku ZŠ a MŠ Ţarošice. Se svým nápadem sesbírat pohádky jsme se 

přihlásili do projektu Extra třídy, kterou podporuje EDUin a Nadační fond Tesco. Naším 

cílem bylo sesbírat pohádky, které se tradují v rodinách, zatím však nebyly nikde 

publikovány. 



První pohádky do sbírky poskytla patronka Pohádkářů ze sedmičky. Nejen v hodinách 

českého jazyka jsme pak s pohádkami pracovali. Některé pohádky jsme vyslechli a museli 

jsme ukázat, zda si je dokáţeme zapamatovat, jiné jsme museli na základě poslechu sepsat. 

Některé pohádky k nám doputovaly v podobě samostatných odstavců, které jsme museli podle 

časové posloupnosti děje správně uspořádat. S mnohými pohádkami, které se nám podařilo 

získat uţ napsané, jsme pracovali dál. Vyprávěli jsme je v niţších ročnících, převáděli je do 

podoby divadelního představení, vymýšleli další pokračování a podobně. V kolektivu jsme si 

také zkusili vymyslet pohádku svoji. Všechny pohádky potřebovaly obohatit o ilustrace, 

některé jsme si namalovali sami, o jiné jsme poţádali ţáky niţších ročníků při návštěvě tříd, 

pro které jsme kromě vyprávění či předčítání připravili také úkoly před pohádkou a po ní. 

Nejenţe jsme si tedy sami vyzkoušeli, jak různě se dá pracovat s textem, navíc jsme i 

připravovali vlastní práci s textem pro další ţáky. Neocenitelnou zkušeností je i práce 

s mladšími dětmi, které jsme vedli k pochopení textu podobně jako učitel v hodině.  

Práce na knize však tímto nekončila. Bylo třeba oslovit tiskárnu, která knihy vytiskne 

a sváţe, a stanovit si finanční rozpočet na celý projekt, na nějţ nám bylo díky výše zmíněným 

společnostem poskytnuto 31. 500,-Kč.  

Nejvíc práce nás čekalo před slavnostním křtem sbírky patnácti pohádek, kterou 

nakonec pojmenovali Originální pohádky. Bylo třeba sepsat všechny úkoly, rozdělit práci a 

kontrolovat plnění jednotlivých přípravných bodů. Bylo třeba vyrobit plakát, udělat pozvánky 

a roznést je, připravit hlášení pro obecní úřady a doručit jej do kanceláří obecních úřadů. 

Dokonce jsme jako reklamu zajistili čtení jedné z pohádek přímo do rozhlasu pro všechny 

občany vesnice.  

V pondělí 30. května byl náš závěrečný den. Pohádkáři ze sedmičky nejprve zavítali 

do niţších tříd, kde prezentovali výsledek své celoroční práce. Pro kaţdou třídu jsme si 

připravili čtení jedné z pohádek. Po přečtení následovalo několik otázek či úkolů, děti 

malovaly poslední obrázky. 

Odpoledne jsme sehráli pohádky pro děti z naší druţiny, byla to taková generální 

zkouška na veřejný křest knihy. V sále byly připraveny panely se všemi pohádkami a 

obrázky, které nám celá škola během roku malovala.Před odpolední akcí pro veřejnost jsme 

připravili i občerstvení.  

Těsně před vypuknutím akce jsme byli velmi nervózní, měli jsme obavy o mnoţství 

návštěvníků. Naštěstí se náš strach rychle rozplynul a my jsme mohli s nadšením předvést 

nacvičené divadelní představení. Ke slovu se dostal i pan ředitel, který jako kmotr naší kníţky 

poděkoval všem jejím tvůrcům a popřál nám hodně čtenářů. 



Velkou radost jsme měli i z paní Ivy Tahové a její rodiny, která nás přišla jako 

zástupce projektu Extra třída na naše setkání podpořit. Jsme rádi, ţe spolupráce po celou dobu 

výborně fungovala.  

Poté následovala volná zábava, návštěvníci se mohli seznámit s vystavenými materiály 

na nástěnkách, vyfotit se jako jedna z dračích hlav a zakoupit si naši kníţku Originální 

pohádky. Část výtěţku z prodeje pouţijeme jako odměnu pro nás, kteří jsme knihu vytvořili, 

zbytek ponecháme pro potřeby školy. 

Nic z toho by se nám nepovedlo bez pohádek, které nám všechny dobré duše poskytly. 

Proto jsme se rozhodli všem, kdo nám pohádku přinesli, jednu knihu věnovat jako poděkování 

za spolupráci. Dále jsme obdarovali místní knihovny v Ţarošicích, Násedlovicích a Uhřicích a 

nezapomněli jsme ani na místní mateřské či základní školy. 

Doufáme, ţe jsme udělali radost malým i velkým čtenářům, my sami radost z dobře 

vykonané práce určitě máme. A jaké mám bezprostřední pocity z projektu? Kaţdý z nás si 

odnáší něco pro sebe: 

…nápad byl skvělý…akce byly super a zčásti se sjednotila třída…méně učení 

…i kdyţ to stálo hodně práce, dřiny, volného času, bylo to fajn…. 

…kdyţ jsme pořádali akce, byli jsme ve škole a dělali něco uţitečného… 

…byl to dobrý projekt, který splnil má očekávání a byl to dobrý nápad… 

…příští rok bych si to určitě zopakoval… 

…mělo to velký smysl a další rok bych taky něco takového chtěla… 

…při práci v extra třídě jsme zlepšili kolektivní práci… 

…naučilo mě to spolupráci… 

Ohlasy veřejnosti i samotných tvůrců jsou vesměs pozitivní. Proto se uţ teď těšíme na 

další ročník Extra třídy a plánujeme další projekt.   

   Za Pohádkáře ze sedmičky Sylva Klimešová, patronka projektu 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


