Na naší škole začalo v rámci projektu „Učíme se společně“ pracovat několik
Čtenářských klubů. Jejich cílem je především ukázat dětem, že čtení nemusí být
jen každodenním strašákem, ale že to může být zábava a třeba i dobrodružství.
Kniha se totiž může pro děti stát úžasným společníkem, který dává člověku
křídla a umožňuje mu tak proletět celý svět a dostat se i do krajiny fantazie.
Setkání v klubu nejsou založena na klasickém (a mnohdy nudném) předčítání
textu (i když bez toho to prostě občas nejde). Naším cílem je předkládat čtení
žákům tak, aby v zápalu hry ani nepostřehli, že se zabývají pro mnohé tak
neoblíbenou aktivitou.
Na první schůzce jsme se vydali číst pěkně na sluníčko na školní dvůr.
Děti napřed hledaly kousky textu, pak celý text poskládaly a společně jsme si
tak nakonec mohli přečíst pohádku o vodníkovi z Podhradského rybníka.
S druhým setkáním nám moc pomohl pan Jirka Trunda, který pracuje na zámku
a bez něhož si dění na tomto krásném místě už ani neumíme představit. Pro
děti připravil zábavné putování po zámku, při kterém musely pozorně
poslouchat, o čem vypráví. Úkolem bylo totiž doplnit informace do pracovního
listu, který děti dostaly hned u vstupu do zámku. Ovšem to nebyl úkol jediný.
Při putování zámeckými komnatami hledali malí čtenáři schovaná písmenka, ze
kterých poté složili první indicii vedoucí k pokladu. Druhou indicii získali při
správném doplnění do pracovního listu. Nalezená slova „svatba“ a „síň“
nenechala nikoho na pochybách, že po pokladu máme pátrat v obřadní síni.
Hledání pokladu mělo však jeden háček, nejdřív děti musely přečíst pěkně
nahlas a co nejlépe pohádku,
kterou jsme pro ně připravili.
Nemusím snad dodávat, že
všechny děti to zvládly na jedničku
a brzy se mohly radovat ze „zlatých
valounů“, pohlednic, záložek a
sladkostí. Mnozí z nich přitom ani
nepostřehli, že v průběhu hledání
čtou (a to mnozí rodiče přiznali, že
jejich děti čtení přímo bytostně
nesnášejí a vyhýbají se mu, jak jen
to jde).
Příště se chceme dopátrat, jak se vyrábí čokoláda a chystáme se tedy zkoumat
obaly od čokolád. Už teď se na toto sladké setkání těšíme. Čeká nás také
návštěva místní knihovny. Jak by taky ne, když druhou vedoucí Čtenářského
klubu je Jana Švestková, která místní knihovnu vede.
Knížkám třikrát hurá…
Jana Zelená

