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Školní čtenářské kluby - spolupráce mezi knihovníky a učiteli / [School reading clubs - cooperation between 
librarians and teachers] /  Irena Poláková -- cze

In: Bulletin SKIP -- ISSN 1210-0927 -- Roč. 23, č. 2 (2014), s. 17-18.

Poslání školních čtenářských klubů - zapojit do čtení knih i děti, které neměly příležitost poznat, co vše jim knihy
mohou dát (děti z nepodnětného prostředí, děti s poruchami učení apod.). Kluby vedou učitelé ve spolupráci s
knihovníkem z blízké knihovny. Činnost: lekce rozvíjející jednotlivé čtenářské dovednosti, doporučování knih k
četbě. Webové stránky čtenářských klubů nabízejí rady pro pedagogy a anotace knih pro rodiče. Stanovisko
Klubu školních knihoven k práci školních čtenářských klubů.

školní klub ; čtenářství ; rozvíjení schopností ; pomoc ; porucha učení ; sociálně znevýhodněný ; spolupráce ;
učitel ; knihovník ; webová stránka ; školní čtenářský klub
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Školní čtenářské kluby - pracujeme s knihami / [School readers' clubs - we work with books] /  Irena 
Poláková -- cze

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč.
2013, č. 50 (2013), s. 47-50.

Vliv čtenářského prostředí na rozvoj dětí. Některé děti nemají doma téměř žádné knihy. Ve třídě by měla být
příruční knihovnička, kterou je možné často obměňovat a doplňovat. Vytvoření čtenářských klubů a seznámení
dětí s celou nabídkou klubové knihovny. Ve stati jsou zajímavé krátké příspěvky manažerek klubů v základních
školách.

čtenářství ; literární výchova ; beseda ; vztah učitel-žák ; základní škola ; školní knihovna ; práce s informacemi ;
školní klub ; školní čtenářský klub
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http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=417565
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Dílna čtení a hoď si kostkou / [Reading workshop and throw the dice] /  Irena Poláková, Ivana Volfová -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 6 (2014), s. 16-17.

Další příspěvek z projektu Brána ke vzdělání - školní čtenářské kluby. Jeden z pilířů klubové práce je dílna čtení.
Důležité je věnovat dílně čtení čas a prostor nejen ve čtenářských klubech, ale pravidelně ji praktikovat ve
vyučování. Školní čtenářské kluby představily dílny čtení na letošním knižním veletrhu Svět knihy. Autorka
popisuje veletržní prezentaci včetně ukázky otázek před četbou, během četby a po četbě. Ve druhém příspěvku
autorka, učitelka v ZŠ Prosetín, představuje školní projekty k rozvoji čtenářské gramotnosti.

čtení ; kniha pro mládež ; čtenářství ; porozumění textu ; tvůrčí dílna ; práce s textem ; projekt ; Brána ke
vzdělání - školní čtenářské kluby ; knižní veletrh ; školní čtenářský klub
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Čtení na kolejích / [Reading on the rails] /  Irena Poláková -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 60, č. 10 (2013), s. 16.

Autorka článku (metodička projektu "Brána ke vzdělání - školní čtenářské kluby") informuje o jedné ze
zajímavých akcí projektu. Děti ze základní školy v Orlové a Havířově se vydaly vlakem na zvláštní čtenářský
výlet do Prahy. Díky podpoře společnosti RegioJet se mohlo uskutečnit čtení na kolejích. Dětem, které pocházejí
z ne příliš podnětného sociálního prostředí, bylo naservírováno občerstvení - knihy. Mohly si celou cestu číst,
vybírat knihy podle zájmu a potom si je nechat jako dárek. Společně se seznámily s knihou "Prahou kráčí lev" a
připravily se tak na procházku po pražských památkách.

základní škola ; čtenářství ; čtení ; školní klub ; projekt ; školní výlet ; kniha pro mládež ; činná škola ; obsah
výuky ; sociálně znevýhodněný ; Nová škola, o.p.s. ; Brána ke vzdělání - školní čtenářské kluby
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Čtenářské kluby slaví úspěchy / [Reading Clubs celebrate success] /  Irena Poláková -- cze

In: Rodina a škola : časopis pro všechny rodiče a učitele -- ISSN 0035-7766 -- Roč. 61, č. 4 (2014), s. 16-17.

Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby je projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. Ve
třinácti základních školách se ve volném čase schází skupina 10-15 dětí ze sociálně slabších rodin a pod vedením
pedagoga a knihovníka si postupně osvojují čtenářské dovednosti. Autorka popisuje tři pilíře klubové práce (Čtu
si knihu dle vlastní volby, Představ svou knihu, Odejdi z klubu s knihou) a tři zásady pro vedoucí klubu.
Nositelem projektu a zdrojem jeho metodického vedení je Nová škola, o.p.s.

dítě ; výchovné působení ; porucha učení ; sociálně znevýhodněný ; volný čas ; čtení ; čtenářství ; porozumění
textu ; klub ; kniha ; knihovna ; Nová škola, o.p.s. ; Evropský sociální fond ; Čtenářské kluby ; školní čtenářský
klub ; 2012-2015
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Čtenářské kluby - Učíme se z vlastní zkušenosti / [Readers' clubs - We learn from our own experience] /  Irena 
Poláková -- cze

In: Kritické listy : čtvrtletník pro čtenářskou gramotnost a kritické myšlení ve školách -- ISSN 1214-5823 -- Roč.
2013, č. 1 (2013), s. 44-48.

Informace z projektu Školní čtenářské kluby. Pravidelné záznamy o klubové práci a reflexe vedoucích
čtenářských klubů. Kluby u dětí rozvíjejí schopnost soustředit se, vyjadřovat se a klást otázky. Zařazování
krátkých her či dramatizace pro navození atmosféry a zklidnění dětí. Význam výběru zajímavého a přiměřeného
textu a přípravy zábavných aktivit pro děti.

čtenářství ; zájem ; práce s textem ; školní klub ; učitel ; příprava na vyučování ; školní čtenářský klub
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