Vážení rodiče,
březen je tradičně měsíc knihy a i v Magic Hill nás čeká řada akcí na podporu čtenářství. Přičemž
chceme zdůraznit, že čtenářské návyky u dětí rozvíjíme celoročně, ať už se jedná o pravidelné
návštěvy školní či městské knihovny, dílny čtení v hodinách českého jazyka či book reports v rámci
angličtiny. Každodenní čtení (min. 5 – 20 minut podle ročníku) je automatickou součástí domácí
přípravy žáků.
V březnu zažijeme:
1. Všeho nech a čti! Prosíme, aby si děti s sebou do
školy nosily rozečtené knihy – českou i anglickou.
V okamžiku, kdy zazní školním rozhlasem signál, což bude
cca 1x denně, celá škola (včetně vyučujících, Hanky a
ředitele školy) přeruší výuku a pustí se do čtení (cca 5 –
10 minut).
2. Prodejní výstava Usborne 19. 3. Jedná se již o tradiční a vždy velmi
úspěšnou akci nakladatelství anglické dětské literatury Usborne. Dopoledne
se děti s knihami seznámí při čtenářských workshopech, odpoledne si
boudou moci vybrané knihy zakoupit. Nakladatelství přijímá platbu
v hotovosti či kartou, dejte prosím dětem kapesné cca 200,- Kč na jejich
knižní útratu, popř. vy sami si můžete přijít odpoledne nakoupit. Knihy jsou
plnobarevné, výpravné, výhradně anglické, nabízejí širokou škálu témat a
žánrů podle zájmu dětí. Knihy doporučujeme pořídit též jako vhodný dárek
pro budoucí příležitosti.
3. Čtení pomáhá. Upoutávky na tuto akci jste si mohli povšimnout i na billboardech podél dálnic
(„Spalovač mrtvol potěšil seniory“). Jedná se o charitativní projekt, který rozděluje každý rok
10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují dětští čtenáři. Za
každou přečtenou knihu a správně vyplněný kontrolní test získá registrovaný žák kredit 50
korun, který věnuje na jeden z dobročinných projektů z nabídky. (více na webových stránkách
projektu http://www.ctenipomaha.cz) V Magic Hill jsme na podporu tohoto projektu
nakoupili knihy v hodnotě 20 000,- Kč, které si děti budou moci vypůjčovat domů, aby tak
snáze mohly svým čtením pomáhat. Do konce
školního roku máme ambiciózní cíl společně
přečíst 600 knih (cca 3 knihy na žáka) a
rozdělit tak finanční podporu ve výši 30 000,Kč. Zapojení do projektu bude vyžadovat
jednoduchou registraci dětí s uvedením emailu (možno na rodiče). O přesném postupu
jakož i o pravidlech výpůjček vás budeme zvlášť informovat.
Vážení rodiče, věříme, že v březnu se opravdu rozečteme a že u čtení děti natrvalo zůstanou.
S pozdravem Jan Voda

