PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE KNIHOVNY
Metodický pokyn
PŘED PASOVÁNÍM
Co nejdříve si od ZŠ vyžádat jmenný/é seznam/y žáků, kteří chodí do první třídy/ prvních tříd.
Vhodné v případě, že se dopředu chystají čtenářské průkazy, mohou se vyplnit údaje, a také
pokud je pro prvňáčky přichystána knížka, lze ji opatřit věnováním.

Registrace
Přihlášky mohou být vloženy v průkazkách. Záleží na rodičích, pokud své dítě potom budou
chtít zaregistrovat nebo ne. Nebo poslat průkazky do školy, paní učitelka je předá na
rodičovské schůzce a rodiče je vrátí podepsané – v tomto případě jsou čtenáři zaregistrovaní
do předu. Prvňáčci dostávají při pasování, již aktivní čtenářské průkazy, se kterým si hned ten
den mohou vypůjčit svoji první knížku.
Knihy
Cenným dárkem je pro pasovaného prvňáčka knížka. Je dobré vybrat knížku novou a
vhodnou pro prvňáčka. Oslovit autora/ku knížky, zda by nebyl/a ochotná se pasování
zúčastnit a prvňáčkům knížky podepsat. Je to pro ně veliký zážitek, pokud mají možnost být
při takovém setkání. (Určitě je dobré, když je to třeba místní nebo regionální autor).
Předem oslovit nakladatelství, zda by bylo ochotné knihy dodat ve větším počtu a případně
vyjednat množstevní slevu, většinou na ni nakladatelství přistoupí.
Dát nabídku třídním učitelkám, že je možnost zakoupit knížku za výhodnou cenu. (Je dobré
knížku ukázat, představit, půjčit z knihovny). Učitelky poté knížku představí na rodičovské
schůzce. Rodičům je nabídnuto, že mohou knížku dětem pořídit za výhodnější cenu jako
vzpomínku na slavnostní chvíli.
Zajistit včas výběr peněz! Učitelé vybírají od žáků a poté zanesou do knihovny. Pokud je
hodně žáčků a je ta možnost, dát knihy dopředu podepsat autorovi/autorce.
Pro děti si můžeme připravit další dárečky – pasovací dekrety, certifikáty, brožurku o
knihovně..., atd.
Pokud máte strach z toho, že děti budou zmatené a třeba i paní učitelky, pokud jste ještě
nikdy nepasovali, můžete si dohodnout, aby třídy přišly do knihovny ještě před pasováním.
Vše si můžete na nečisto vyzkoušet. Je dobré děti naučit, že tím mečem jim opravdu nikdo
hlavy sekat nebude ☺ a nemusí se ničeho bát. Zkusit si jak se podává ruka. Atd. (vřele
doporučujeme, osvědčilo se to)

PASOVÁNÍ
Základem je pasovací komise. Většinou své žáčky pasuje ředitel školy. Přítomný je i zástupce
města – starosta či místostarosta, který může rozdávat pasovací certifikáty.
Spisovatel/spisovatelka předává knihu s věnováním. Paní ředitelka knihovny průkazku do
knihovny.
Vybavení: Meč, pasovací stupínek, pasovací formule a pohádka, která zní na závěr.
PROGRAM
Zahájení
Zacinkáme zvonečkem, může zaznít písnička a proneseme milé slovo k rodičům, kteří přišli
podpořit své děti. Poděkujeme jim. Představíme pasovací komisi, zahájíme pasování. (všichni
si dokážeme takové zahájení představit ☺)
Představíme paní učitelku a předáme jí slovo. Necháme dětem prostor pro krátké
vystoupení. Třídy většinou zpívají písničky, recitují básničky na jednotlivá písmenka a někdy i
tancují. Potom paní učitelce poděkujeme. ☺
Přečte se pasovací formule. Je hezké, když máme možnost, aby pasovací formuli četla
pohádková postava. Princezna, král, královna, skřítek Hajaja, Večerníček. Poté je panu
řediteli předán meč.
Děti jsou dle abecedy volány. Postaví se na pasovací stupínek, pan ředitel je pasuje na
čtenáře a jsou jim předány pasovací certifikáty, čtenářské průkazy a knihy.
Po skončení pasování může pronést pár slov pan ředitel školy, zástupce města, ředitelka
knihovny nebo paní knihovnice. Spisovatel/spisovatelka může dětem něco krátce povědět,
popovídat si s dětmi.
Pohádka na závěr. Je možno použít pohádku: Co nedokáže ani čaroděj od Zbyňka
Malínského. (krátká pohádka na stránku A5, o tom že ani čaroděj nedokáže nikomu
přičarovat vědomosti, které jsou v knihách, knihy musí lidé číst, aby se něco dozvěděli).
Popřát dětem vše nejlepší v jejich čtenářské kariéře. Všem poděkovat, hlavně rodičům, kteří
si na děti udělali čas.
Každého určitě napadne, jak své pasování ozvláštnit, čím ho udělat zajímavé, nápadům se
meze nekladou!!!

PO PASOVÁNÍ
Pokud je šikovná paní učitelka, je vhodné si domluvit návštěvu v knihovně, kde se dětem
vysvětlí, jak budou používat průkazku, jak si mají vybírat knížky, jak to v knihovně chodí.
Domluvit si s paní učitelkou hodinu literární výchovy v knihovně. Každý měsíc si mohou
chodit hromadně vyměňovat knížky.
Autoři pokynů: Lucie Hnízdová, Lenka Knapová
©Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně http://knihovna.jicin.cz/

FOTOPŘÍLOHA:

