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KBELSKÝ PROJEKT OBEJMI ČTENÍM ÚSPĚŠNĚ ODSTARTOVAL 

V pražských Kbelích se zrodil projekt Obejmi čtením, ve kterém děti pod vedením pedagogů 

předčítají pomocí on-line přenosů klientům domovů pro seniory. Klienti těchto sociálních zařízení 

mají víc než rok omezený styk se svými nejbližšími. Po stejně dlouhou dobu jsou také uzavření před 

svým okolím. Smyslem projektu je propojit děti ze škol a seniorské domy, přičemž se žáci pomocí 

čtení a vzájemného povídání snaží přispět a pomoci domovům k rozptýlení seniorů od chmurných 

„covidových“ myšlenek. 

Žáci kbelské školy se 2x týdně ve středu a čtvrtek po on-line výuce scházejí se svými seniorskými 

posluchači. Třicetiminutové online setkání probíhá s každým seniorským zařízením jednou týdně, a 

kromě samotného čtení zahrnuje i povídání se seniory. Dochází tak i k důležitému sociálnímu 

kontaktu, kdy mohou dvě generačně zcela odlišné skupiny zjistit, jak se jim v dnešní době žije. První 

dvě vystoupení také ukázala radost z toho, že si mohou společně zazpívat i známou písničku. 

Historicky první čtení tohoto projektu proběhlo 31. března pro Domov seniorů Dřevčický park. Pět 

žáků z 5. C si připravilo čtení krátkých bajek. Hned následující den, tedy 1. dubna, proběhlo další 

čtení. Tentokrát četli z knihy Po strništi bos žáci z 8. B pro klienty v Domově seniorů Vysočany. 

Autorka projektu Marta Žurková oslovila nejprve základní školu v pražských Kbelích. Její ředitel 

Květoslav Přibil byl projektem nadšený, proto oslovil učitele ke spolupráci a ti se už chopili 

jednotlivých aktivit. „Takové projekty, jako je Obejmi čtením, vítáme. Žáci mají díky nim zpestřenou 

distanční výuku. Nabývají také zcela nové a praktické zkušenosti, které mohou kdykoliv v budoucnu 

využít,“ pochvaluje si zapojení do projektu Květoslav Přibil. I kladné ohlasy rodičů žáků naznačují, že 

jsou rádi, že se škola zapojila. 

Obejmi čtením se setkalo s pozitivní reakcí i na druhé straně monitorů on-line přenosů, tedy 

v seniorských domovech.  

Za ten v Dřevčicích hovoří Vlasta Koudelková: „Líbí se nám tento způsob mezigeneračního propojení. 

Děti svým čtením a povídáním pomohli klientům zpestřit den a na malou chvilku zapomenout na 

odloučení od svých blízkých. Za nás má tento projekt rozhodně smysl i po skončení lockdownu.“   

A nejinak je tomu v Domově seniorů Vysočany, kde se prvního čtení zúčastnilo deset klientů. „V 

tomto projektu vidíme velký smysl. Musím říct, že jsme nečekali, že se to klientům bude tolik líbit, že 

se aktivně zapojí a s dětmi budou nadšeně komunikovat,“ říká za vysočanské sociální zařízení Nela 

Vodvářková. 

O projektu Obejmi čtením:  

Omezení sociálních kontaktů, které zažívají zejména opuštěnější a starší lidé, může mít vliv na ztrátu 
smyslu života. Čtení přes on-line přenos pochopitelně nikdo nemůže nahradit osobní kontakt 
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s nejbližšími, nicméně díky dětským čtenářům umíme alespoň na krátkou chvilku ulevit osamělým 
lidem v odtržení od tíživých myšlenek denního stereotypu a pocitů samoty. Dětským čtenářům účast 
na projektu přinese kromě procvičování čtení také vhled do vztahu se seniorskou skupinou ve 
společnosti nebo s dlouhodobě nemocnými pacienty. Více o projektu: www.obejmictenim.cz.  

Pro více informací kontaktujte: 

Marta Žurková – autorka projektu, tel. 604 227 717, marta@obejmictenim.cz 

Květoslav Přibil – ředitel Základní školy Praha – Kbely, tel.: 734 751 307, pribil@skola-kbely.cz 

Fotografie jsou ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/17tF5zf0UnvkOrd1mpTC-
OB0EtGRMzScl?usp=sharing  
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