
     Čteme s přáteli dětem v nemocnici 

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 
za podpory 

Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského  
se připojuje v r. 2015

Projektem Čteme s přáteli dětem v nemocnici ke kampani

Celé Česko čte dětem

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,
dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?

Čtěme dětem!

Poprvé  čteme 27.3.2015  s Janem  Potměšilem  od 14.00  hodin       
v refektáři  nemocnice

Projekt Čteme s přáteli dětem v nemocnici 
Registrace DPN: Celé Česko čte dětem, o. p. s., 2. 3. 2015

Období: březen 2015 – prosinec 2015.
Čtení s hostem: 1x měsíčně.
Místo předčítání a povídání: prostory barokního refektáře pavilonu A.
Čas: od 14:00 do 16:00 hodin.
Posluchači: děti v nemocnici budou ve dvou skupinách, každá skupina bude mít po 
15 dětech.
Věkové skupiny: od 4 do 11 let a od 12 do 16 let s doprovodem sestry a psychologa. 
Doprovodný program: po skončení si mohou hosté prohlédnout prostory DPN.

Doporučené okruhy literatury 
po domluvě s hostem 
kategorie 4 – 11 let



Daniele Fišerová: Duhové pohádky
Karel Čapek: Dášeňka 
Miloš Macourek: Mach a Šebestová ve škole
Arnold Lobel: Kvak a Žbluňk jsou kamarádi, Kvak a Žbluňk se bojí rádi 

Kategorie 12 až 16 let 
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
Alan Marshall: Už zase skáču přes kaluže
Miloš Macourek: Živočichopis
Jan Werich: Fimfárum

Projektem Čteme s přáteli dětem v nemocnici 
Spojujeme síly pro přátelství, podporu a posílení dobrých vztahů a pozitivní 
atmosféru v nemocnici.

Pravidelné čtení dítěti pomáhá:
 uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 podporuje psychický rozvoj dítěte;
 posiluje jeho sebevědomí; 
 rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 formuje čtecí a písemné návyky;
 učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 rozvíjí představivost;
 zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 trénuje paměť;
 přináší všeobecné znalosti;
 ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 rozvíjí smysl pro humor;
 je výbornou zábavou;
 zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 je prevencí patologických jevů;
 formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte;
 nabízí setkávání a nová přátelství.

Iva Hodková Kamila Malinská
Dětská psychiatrická nemocnice Vojenský a špitální řád sv. Lazara
Opařany Jeruzalémského        
www.dpnoparany.cz www.oslj.cz

http://www.dpnoparany.cz/
http://www.oslj/



