ČTEME S RADOSTÍ
1. ročník
celoroční projekt pro žáky ZŠ Zaječice
Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat celoroční projekt pro žáky na podporu čtenářství. Pojďme
společně propadnout kráse knih a báječných příběhů. Pilné čtenáře čekají pěkné ceny!
Stručná pravidla:
Každý žák 1. – 5. ročníku (u prvňáčků prosíme o pomoc rodiče, kteří mohou ze začátku číst společně s
dětmi) se bude snažit přečíst co nejvíce knih a zapsat si je do čtenářského deníku. Ten si děti povedou
v průběhu celého roku a celé docházky na naši školu. Knihy je možné vybírat v místní knihovně, školní
knihovně nebo na webových stránkách s doporučenými tituly a obchodech. Čtenářské deníky budou
průběžně vyhodnoceny k pololetí, ke Dnům s Andersenem v březnu a na konci školního roku.
Bodování:
1 bod

každá kniha řádně zapsaná ve čtenářském deníku

3 body

kniha z projektu Čtení pomáhá s úspěšně splněným a doloženým testem ve prospěch
charity

5 bodů

bonus při dosažení každých pěti knih ve čtenářském deníku

Mimořádné body
až 5 bodů bonusové soutěže vyhlašované v rámci projektu (výtvarné dílo, vlastní text apod.) na
webových stránkách školy v průběhu školního roku

Smyslem tohoto ročního projektu je přivést děti ke čtení, proto prosíme rodiče, aby byli dobrými
pomocníky a rádci, ale nedělali práci za děti. Děkujeme 😊

www.ctenipomaha.cz
Stránka s doporučenými knihami a možností přispět na charitu. Když čtenář přečte knihu ze seznamu
na stránce a přihlásí se, může vyplnit test o knize (počet pokusů je omezen). Pokud uspěje, může věnovat
svých pomyslných 50,- Kč na vybranou charitu. Lze vytisknout stránku z projektu. Volné listy vkládejte
do fólie nebo desek s foliemi, a odevzdávejte společně se čtenářským deníkem.
www.rostemesknihou.cz
Kampaň na podporu četby knih, která přináší soutěže, doporučené knihy a spoustu další zábavy.
www.rostik.cz
Je webová stránka podporující interaktivně kampaň Rosteme s knihou … a to nejsou jediné stránky. Na
internetu nebo na stránkách knihovny a nakladatelství jistě naleznete spoustu dalších tipů na krásné
knihy.

