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Čtenářský most Praha – Hamburk
30 let 30 škol 3 000 000 stran
Čtení z Prahy až do Hamburku?
Z Hamburku až do Prahy?
Číst 500 km? Jestli to zvládneme?
Sami ne, ale společnými silami určitě ano!
Čtenářský most Praha – Hamburk Pojď
do toho s námi a čti také!
Každá stránka se počítá!
Kontaktní osoba pro další informace a
přihlášky (pro komunikaci prosím
používejte němčinu nebo angličtinu): paní
Maren Töbermann
marentoebermann@buewi.de
Vedoucí projektu
„Die Insel liest“ („Ostrov čte“) Stiftung
Bürgerhaus Wilhelmsburg

Pro pedagogy 1. - 6. tříd
Kvůli současné pandemii koronaviru byla v letošním roce zrušena celá řada akcí, výměnných
programů a formátů k mezikulturnímu a mezinárodnímu setkávání – mezi nimi mnoho plánovaných
aktivit v rámci 30. výročí městského partnerství mezi Hamburkem a Prahou.
Projekt „Čtenářský most Hamburk – Praha“ si klade za cíl propojit děti z obou měst pomocí čtení i
v této složité době.
Vzdálenost necelých 500 km mezi oběma městy děti zdolají pomocí čtení! Každou přečtenou stránkou
se děti o kousek přiblíží, až se nakonec obě stran mostu virtuálně propojí.
Kolik stránek je potřeba za tímto účelem přečíst? Změřili jsme a spočítali:

6 stránek knížky odpovídá cca 1 metru; 6 000 stran = 1 km; 600 000 stran = 100 km
Pro vzdálenost mezi Hamburkem a Prahou (cca 500 km) tedy potřebujeme
cca 3 000 000 stran!
Jestli to zvládneme? Společně a všichni dohromady zcela určitě!
Budeme rádi, když se do projektu zapojí i Vaše škola! Podrobnější informace uvádíme na následujících
stranách
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Kdo se může zúčastnit?
Zúčastnit se může 30 základních škol z Hamburku a 30 z Prahy. Projekt je určený zejména
dětem 1. – 6. tříd.
Jak se lze zúčastnit?
Zájemci se mohou přihlásit emailem u vedoucí projektu, paní Maren
Töbermann (marentoebermann@buewi.de), komunikační jazyk němčina nebo angličtina.
Co to bude obnášet?
Zúčastněné školy každé dva až čtyři týdny zadají do online formuláře na internetových
stránkách Čtenářského mostu (https://buechertuerme.de/lesebruecke/) celkový počet
stránek, které jejich žáci přečetli. Za tímto účelem je na každé škole nutné určit alespoň
jednu odpovědnou osobu.
Co a kde se má číst?
Všechno a všude – počítá se každá stránka! Naším cílem je, aby se do projektu zapojilo co
nejvíce dětí. Ať už doma nebo ve škole, obrázková knížka, knížka pro první čtení nebo tlustý
román – počítá se každá stránka a na úspěchu projektu se podílí každé dítě podle svých
individuálních čtenářských dovednostech. Každé dítě a každá jednotlivá stránka se tak
stávají důležitou součástí pro dosažení společného cíle.
Je Čtenářský most soutěž?
Ne, tento projekt není záměrně koncipován jako soutěž. Jak jednotlivé školy, tak obě města
spolu nesoutěží. Čtenářský výkon jednotlivých škol nebude veřejně viditelný. V popředí stojí
společný cíl, kterého je možné dosáhnout pouze díky společnému úsilí všech zúčastněných.
Čtenářský most a koronavirus
Díky podobě projektu jakožto zcela základního formátu na podporu čtení je možné projekt
realizovat i v případě dočasného zavření škol, jak se již aktuálně stalo v Praze, v rámci
distančního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že projekt bude probíhat nepřerušeně i po dobu
vánočních prázdnin, má zároveň působit jako dodatečná motivace ke čtení i ve volném či
mimoškolním čase.
Harmonogram
Projekt startuje v listopadu 2020 – případně se však lze připojit i k pozdějšímu datu.
Neoficiálně je hrubým orientačním měřítkem pro dosažení cíle konec prvního školního
pololetí k 31.01.2021. Vzhledem k rychle se měnící situaci s ohledem na koronavirovou
pandemii však bude možné délku projektu v případě potřeby prodloužit.
Materiály
Zúčastněné školy obdrží průvodní dopis pro žáky a pracovní listy, na kterých si děti budou
moci zapisovat počet přečtených stran. Dále obdržíte k projektu grafické materiály (existuje i
česká verze) pro použití na internetových stránkách školy nebo tvorbu individuálního
materiálu. Případně budou krátce před Vánocemi ještě jednou připraveny další materiály
centrálně za účelem udržení čtenářské motivace i přes vánoční prázdniny.
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Pozadí projektu
Projekt se zaměřuje zejména i na děti, které jsou v oblasti vzdělávání znevýhodněné, a pro
které koronavirová krize a související uzavření škol představuje další masivní nevýhodu
s ohledem na individuální pokrok ve vzdělání. Celá řada dětí v posledních měsících neměla
možnost stabilizovat či rozšířit své čtenářské dovednosti, které jsou přitom považovány za
klíčový aspekt pro společenské uplatnění. Vzhledem k nejisté situaci s možností standardní
výuky ve školách v letošním školním roce je nutné vyvinout formáty na podporu čtení a vlastní
motivace ke čtení, které jsou nezávislé na prezenční výuce a digitálním vybavení. Čtenářský
most je nenáročný koncept, který lze realizovat s minimálními náklady a analogicky, avšak
zároveň umožňuje digitální sledování a rozvoj.
Kooperační partneři
Čtenářský most byl iniciován a na jeho realizace se podílí projekt „Ostrov čte“ patřící pod
nadaci Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg, která má již 17 let rozsáhlé zkušenosti s vytvářením
konceptů a koordinací velkých meziinstitucionálních projektů na podporu čtenářské
gramotnosti a literárních akcí pro děti se zaměřením zejména na děti a mládež, kteří jsou
v oblasti vzdělávání znevýhodněni.
Kooperačním partnerem je Senátní kancelář města Hamburk, spolek Seiteneinsteiger e.V. a
projekt „Büchertürme“ hamburské autorky knížek pro děti Ursely Scheffler, na jehož
internetových stránkách je projekt rovněž propagován.
Srdečné díky Ursele Scheffler za propagaci a hosting!
Lesebrücke Hamburg – Prag

Koncept a vedoucí projektu:
Maren Töbermann
„Die Insel liest“
Stiftung Bürgerhaus Wilhelmsburg
Mengestraße 20
D-21107 Hamburg
marentoebermann@buewi.de

Ve spolupráci se spolkem Seiteneinsteiger e.V., projektem „Büchertürme“ a Senátní
kanceláří města Hamburk při příležitosti 30. výročí městského partnerství mezi Hamburkem a
Prahou.

