
PROJEKT KAPUCE OD MIKINY
 

Cyklus čtenářských dílen

s povídkovými texty renomovaných českých autorů 

8. a 9. třídy ZŠ, nižší ročníky SŠ a víceletá gymnázia

 v Moravskoslezském kraji

O projektu
 

Kapuce od mikiny je sbírka povídek určených především pro náctileté.

Texty povídek upozorňují na palčivá témata jako je jinakost, šikana, život s handicapem,

závislosti, poruchy příjmu potravy, materialismus či předsudky. Dotýkají se také otázek

hodnot jako je čestnost, vnitřní svoboda, zodpovědnost, empatie, solidarita, pokora či

laskavost.
 

Do sbírky povídek přispěli svým textem Alena Mornštajnová, Iva Procházková, Ivona

Březinová, Arnošt Gold�am, Alena Ježková, Ester Stará, Petr Stančík, Klára Smolíková,

Petra Dvořáková, Ondřej Buddeus, Zuzana Dostálová, Viktorie Hanišová, Vratislav

Maňák, Petra Soukupová a Jana Šrámková.
 

Kapuce je hebké a příjemné teplo. Kapuce je ochrana před větrem.

Kapuce je ulita, bunkr. Kapuce je koncertní síň a přístřeší.

A co všechno se do takové kapuce vejde?

Všechno... Smutek, hněv, strach, žal, ale i radosti, sny, tužby a lásky.

Čtenářské dílny

Ke každé z 15 povídek vznikla jedna metodická lekce.

15 biblioterapeutických lekcí, seřazených do metodického sešitu, pracuje

s literárními texty na základě metod kritického myšlení. Celek uspořádal tým

metodiček pod vedením Niny Rutové. 

Lekci u Vás na škole povede zkušený odborník na základě Vámi vybraného

tématu či preferované povídky.

Délka lekce je 2 x 45 minut.

Po absolvování dílny získá každý žák sbírku povídek a škola Metodický sešit ke sbírce

povídek a dalších 5 výtisků knihy. Dílna vedená odborníkem a všechny materiály jsou

ZDARMA.

Co je třeba udělat, aby se čtenářská dílna uskutečnila právě na Vaší škole?
 

Pro bližší informace, výběr preferovaného tématu a data konání dílny, kontaktujte

koordinátorku projektu:
 

Mgr. Petra Charmite

M: charmite@ctemedetem.cz

T: 777 676 180
 

Projekt vznikl v rámci projektu 

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP). 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613.

Sledujte nás Napište nám

Mgr. Petra Charmite

M: charmite@ctemedetem.cz

T: 777 676 180

www.celeceskoctedetem.cz
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