Projekt na školní rok 2019/2020 pod názvem Čteme rádi, já i
moji kamarádi
Tímto projektem se snažíme podporovat čtenářskou
gramotnost našich dětí, vytvářet pozitivní vztah ke knize a ke
čtení. Snažíme se tak podporovat a doplňovat domácí čtení a
předčítání.
Součástí projektu jsou tyto aktivity:
- Školní čtenářská soutěž (v průběhu celého školního
roku).
- Účast vybraných žáků na čtenářské soutěži Braillský
klíč v Brně (podzim).
- Návštěva městské knihovny a beseda o knihách
(podzim).
- Předčítání vybraného titulu ve třídách na I. stupni, v MŠ
a ve třídách ZŠ speciální (od listopadu, do dočtení
vybraného titulu).
- Společná třídní aktivita - výroba vlastní knihy včetně
ilustrací a její prezentace (na jaře).
- Zapojení školy do celostátního projektu: „Celé Česko
čte dětem", výsledky a prezentace našeho společného
projektu.
- Individuální zapojení (v rámci domácí přípravy)
do projektu: „Čtení pomáhá“, úspěchy vašich dětí
můžeme prezentovat na čtenářské nástěnce na kanóně u
nás ve škole.

Více informací ohledně předčítání vybraného titulu ve
třídách na I. stupni, v MŠ a ve třídách ZŠ speciální
Každá třída dostane k přečtení knihu v Braillově písmu a
zároveň v černotisku, která bude přiměřená svým obsahem
posluchačům. Ve čtení se tak budou plynule střídat vidící i
nevidomí čtenáři.
Kniha bude po krátkých částech (max. 20 minut)
předčítána v jedné třídě. V předčítání se budou střídat starší
žáci naší školy, učitelé a zaměstnanci školy. Moc přivítáme i
pomoc ze strany rodičů. Rodiče, starší sourozenci a
samozřejmě i prarodiče jsou srdečně vítáni, aby se
zapojili do našeho projektu. Stačí se jen individuálně
domluvit s paní učitelkou vašeho dítěte, na konkrétním
čase a termínu.
Předčítat budou všichni žáci těchto tříd: V.A, VI.A, VII.A,
II.Prš a vybraní žáci II.A, III.A, IV.A, I. Prš.
Rozdělení tříd, kterým bude předčítáno a přiřařezení třídy,
která bude předčítat, včetně vzbraného titulu pro danou třídu.
Na termínu a čase uvolnění vždy jen jednoho žáka v rámci
20 minutového předčítání se mezi sebou individuálně
domluví učitelé tříd, které jsou k sobě přiřazeny v seznamu:
Ve třídě MŠ bude předčítat II. A a III.A z knihy Dášeňka
Ve třídě I.B bude předčítat II.Prš a I. Prš z knihy Maxipes Fík
Ve třídě II.B bude předčítat II.Prš a I. Prš z knihy Mach a
Šebestová ve škole
Ve třídě I.A bude předčítat VII.A z knihy Kocour Modroočko
Ve třídě II.A bude předčítat IV.A z knihy Čarodějův klobouk
Ve třídě III.A bude předčítat VI.A z knihy Luisa a Lotka
Ve třídě IV.A bude předčítat V.A z knihy Domov pro
Marťany

I.B – II.Prš a I. Prš
II.B – II.Prš a I. Prš
MŠ – II. A a III.A
I.A – VII.A
II.A – IV.A
III.A – VI.A
IV.A – V.A
MŠ Dášeňka
I.A Kocour Modroočko
II. A Čarodějův klobouk
III. A Luisa a Lotka
IV. A Domov pro Marťany
I.B Maxipes Fík
II. B Mach a Šebestová ve škole

