
 

 
 
 

Celé Česko čte dětem® je kampaní, která je zcela 
zásadní v dnešní době, kdy dětské zábavě kraluje 
odosobněný svět počítačů, internetu a televize.  
 

Právě rodiče jsou těmi, kteří rozhodují o dlouhém  

a hezkém dětství svých ratolestí. A dětství je klíčem  

k celému dalšímu životu. 

 

KAMPAŇ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM®  

JE KAMPAŇ 21. STOLETÍ.    

 



 

ČTĚME DĚTEM 20 MINUT DENNĚ.

 

Proč číst dětem?  

  
 
 

"Aby měly svět rády. Aby se jim v něm líbilo. Aby věděly, 
že je větší než to, co vidí jenom očima. Aby mu věřily.  
A aby věřily nám, co jim čteme. Když čte taková maminka 
nebo tatínek – to je svět, jak má být: krásný, vzrušující, 
důvěryhodný, bezpečný a útulný." 

Luděk Richter, dramaturg, režisér a herec Divadelní společnosti Kejklíř  

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů psychického, 
morálního a myšlenkového vývoje dítěte.  
Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený 
kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do mladého 
člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra  
v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. 
Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, 
postupně získává pozitivní závislost na knize.  
 
Malá časová investice může pro dítě znamenat 
nesrovnatelný přínos.  
 
 



ČTENÍ DĚTEM DĚLÁ ZÁZRAKY  
 
Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, 
představivost, rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho  
i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná 
vazba s rodičem. Dáváme mu také pocit bezpečí a rituál, 
který je pevným záchytným bodem.  
U předčítání se skutečně jedná o celou řadu výhod, které 
platí i pro děti, jež jsou nemocné či postižené. Několik 
desítek minut čtení dětem denně je v rodině magický, 
posvátný čas. Právě proto je společné čtení vítanou 
formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající 
výchovnou metodou. Hlasité předčítání v přátelské 
atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení 
stát pro dítě stejně přitažlivé, či dokonce přitažlivější, než 
televize a počítačové hry.  
 
Čtenářem se totiž nikdo nerodí, čtenáři musíme 
ukázat cestu.  
 
Na rozdíl od podobných kampaní zaměřených na podporu 
dětského čtenářství, není tato kampaň zaměřena jen na 
děti.  
 
Originální a přínosná je v tom, že oslovuje rodiče  
a další dospělé z nejbližšího okolí dítěte. Kampaň 
působí na stovky tisíc dětí a dospělých.  

 

 

  



Co přináší pravidelné čtení dítěti? 

▪ uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte 
 

▪ vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem 
 

▪ podporuje psychický rozvoj dítěte 
 

▪ posiluje jeho sebevědomí 
 

▪ rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování 
 

▪ formuje čtecí a písemné návyky 
 

▪ učí samostatnému myšlení-logickému a kritickému 
 

▪ rozvíjí představivost 
 

▪ zlepšuje soustředění, uklidňuje 
 

▪ trénuje paměť; přináší všeobecné znalosti 
 

▪ ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole 
 

▪ učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla 
 

▪ rozvíjí smysl pro humor 
 

▪ je výbornou zábavou 
 

▪ zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači 
 

▪ je to únik od nudy, neúspěchů a problémů 
 

▪ chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury 
 

▪ je prevencí patologických jevů 
 

▪ formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý 
další život 
 

▪ je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte 


