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Vážení rodiče a přátelé čtení a dětí,  

  v týdnu od  1. – 7. 6. 2012 se naše škola připojí k akci Týden čtení dětem v rámci 
kampaně Celé Česko čte dětem. Celá akce slouží k podpoře čtenářství našich dětí. 
Vycházíme z přesvědčení, že nejlépe vychováváme vlastním příkladem. Proto Vás srdečně 
zveme ke společnému čtení v rámci hodin českého jazyka a literatury. Prosím přihlaste se 
prostřednictvím svého dítěte u jeho paní učitelky češtiny a přijďte s námi strávit několik 
krásných chvil společným čtením Vaší oblíbené knihy. Číst můžete kteroukoliv hodinu 
českého jazyka a literatury v daném týdnu (kdy přesně zjistíte v rozvrhu svého dítěte).  

S přáním hezkého dne a heslem akce „Čtení sluší každému“  

Mgr. Pavlína Kožušníková, vedoucí školní knihovny 

Čteme-li dítěti pravidelně, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, 
rozšiřujeme slovní zásobu, vybavíme ho i emočním nábojem, který mu dává 

nezaměnitelná, silná vazba s předčítajícím – mámou nebo tátou. Předčítání je 
rituál, který se stává pevným záchytným bodem v životě mladého člověka. 
Několik desítek minut čtení dětem denně je výletem do světa, kde nic není 

nemožné. Čtení je dobrodružství! Čtení je radost! 
Cílem TÝDNE ČTENÍ DĚTEM je také vyburcovat rodiče a dospělé k ochraně 

dětí před hrozbou falešných hodnot masové kultury. Jedná se o zcela ojedinělý 
projekt podporující vzdělanost národa a vazby v rodině. 

 



Četli jsme: 

 
- o Křemílkovi  

 a Vochomůrkovi 

- o Gabře a Málince 

 

 

- o Medvědím 
záchranném hasičském 
sboru 

 

 

- o Palečkovi 

- o Ševci a skřítcích 

 



           Četli jsme: 
 

- Mikulášovy patálie 

- Emilovy skopičiny 

- Legenda o pistolnici Murphyové 

- Prevítem snadno a rychle 

 

Děti čtení zaujalo natolik, že měly potřebu vyjádřit 
své zážitky ilustrací. 

 



Vydali jsme se na výlet do sci-fi světa Terryho Pratchetta. 

Do reality nás vrátil tvrdý svět oblíbeného Ostravaka. 

 

 



Při čteňi sme se fajně nařechtali, bo nam třydni učitel čital o 
synkovi, co robi eště věči hlupoty jak my a řika si Ostravak. 

Paňi učitelka něbyla pozadu, vyštrachala kajsyk přyběhy, z jak 
řykala, „krasne literatury“.  



„Slyšela jsem od jazzmana 

Luise Armstronga,  

že život je jako trubka...  

Když do ní nefoukáte,  

nic z ní nevyjde.  

Snažím se tím řídit, 

a proto jsem přišla číst  

dětem do 9. třídy.“ 

 

5. 6. 2012 Eva Bělohlavá 




