
 

  

 

„Největší přání, které nikde nekoupíš“ 
Zadání projektu 

Komu je určen:  
3. – 5. třídám základních škol v území ORP Vysoké Mýto 
Zadání: 
Projekt Největší přání, které nikde nekoupíš pořádáme ve spolupráci s Městskou knihovnou Choceň. 
Projektem Největší přání, které nikde nekoupíš chceme motivovat žáky k hlubšímu vzhledu do otázek 
etiky, vést je k zamyšlení nad skutečnými lidskými hodnotami, které se z dnešního světa vytrácejí a 
které nejsou penězi vyčíslitelné.   
Jak se do projektu zapojit: 

1. KROK: Návštěva čtenářské dílny v Městské knihovně Choceň 
a) Čtenářská dílna s názvem Největší přání 
b) Průvodce: Alena Plháková 
c) Anotace: Čtenářská dílna vychází z příběhu Ester Staré. Děti pracují se čtenářskými 

strategiemi, vycházejícími z metod kritického myšlení, vytvářejí si vlastní knihu o knize, do 
které si své postřehy během besedy zapisují 

d) Termín dílny: leden - únor 2023, domluvit s paní Alenou Plhákovou,  
e) Délka: 90 min. Cena: zdarma 

2. KROK: Zpracování výstupu na téma „Největší přání, které nikde nekoupíš“ ve škole 
a) K pochopení tohoto tématu žákům napomůže návštěva čtenářské dílny, která 

je inspiruje k přemýšlení o našem světě a o přáních, která si však za peníze 
nekoupíme. Výstupy žáci zpracovávají ve škole za podpory pedagoga. Nebojte 
se popustit uzdu své fantazii a kreativity. 

b) Možnosti výstupu:  

• Výtvarná práce nebo literární text 

• Zpracování, forma a rozsah je volitelný 

• Výstupy mohou žáci tvořit samostatně, ve skupinkách či jako 
kolektiv třídy 

c) Odevzdání: Městská knihovna Choceň do 3. 3. 2023 
Ohodnocení prací: 
Práce budou vystaveny v Městské knihovně Chocni a její autor či autoři budou odměněni. Třídy 
budou moci shlédnout výstavu v termínu 28. 3. – 28. 4. 2023.  
Harmonogram: 

• vyhlášení projektu: 8. 11. 2022 
• přihlášení: do 8. 12. 2022 
• odevzdání prací: do 3. 3. 2023 
• výstava prací a textů: 28. 3. – 28. 4. 2023 

Do projektu se můžete přihlásit prostřednictvím přihláškového formuláře zde, nebo na níže 
uvedených kontaktech. 
 
Kontaktní osoba za MAP III Vysokomýtsko:  
Veronika Pažinová 
E-mail: veronika.pazinova@nadorlici.cz, tel.: 603 211 355 
web: map.nadorlici.cz/vysokomytsko, Facebook: MAP vzdělávání pro Vysokomýtsko 
 
Kontaktní osoba za Městskou knihovnu Choceň: 
Alena Plháková 
E-mail: info@knihovnachocen.cz, tel.: 739 385 078 
Web: www.knihovnachocen.cz, Facebook: Městská knihovna Choceň 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv6uSQRNNHnCZ7RRhihMpK3Tsar25RaC6RVFoVDKUtxEMTYg/viewform?usp=sf_link
mailto:veronika.pazinova@nadorlici
https://map.nadorlici.cz/vysokomytsko
https://www.facebook.com/mapvysokomytsko
mailto:info@knihovnachocen.cz
http://www.knihovnachocen.cz/
https://www.facebook.com/knihovnachocen

