V
předchozích školních letech se tohoto
projektu zúčastnila většina prvňáčků, celý
projekt byl zakončen Pasováním rytířů řádu
čtení. I pokud se Vaše děti nezúčastní této akce,
plánujeme znovu cca v červnu 2018 uskutečnit
pasování v knihovně
v Dolanech,
pravděpodobně v odpoledních hodinách v rámci družiny.

Partneři projektu
Obecní úřad Dolany u Klatovy
MŠ a ZŠ Dolany u Klatov

KNIHOVNY DOLANSKA

KNIHOVNY DOLANSKA
Místní lidová knihovna Dolany
Místní lidová knihovna Malechov a Výrov
Místní lidová knihovna Svrčovec
Místní lidová knihovna Řakom

III. ročník
projektu Knihovny Dolanska
2017/2018

Je možné, že v průběhu školního roku
oslovíme děti, aby nám zapůjčily deníčky
ke kontrole.
V případě dotazů se obracejte na mail
knihovna.malechov@seznam.cz
či
vedoucí
Zahrádkářského kroužku p. Bártovou Bohumilu.

knihovna.malechov@seznam.cz

http://www.celeceskoctedetem.cz/
http://knihovnydolanska.webnode.cz/

Hezký den,
knihovny Dolanska si Vám tímto dovolují
nabídnout účast na projektu „Škola naruby“
v rámci kampaně „Celé Česko čte dětem“.
Projekt vznikl díky KLUBKU SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje a podporuje
celostátní kampaň Celé Česko čte dětem http://
www.celeceskoctedetem.cz/.

Do nich mohou rodiče, sourozenci, prarodiče nebo
jiní dospělí (třeba paní družinářka nebo knihovnice) zapisovat, co dítěti četli a jak dlouho. A dítě
jim jejich výkon oznámkuje, přidělí usměvavého
nebo mračícího se smajlíka (je možno využít např.
razítka sluníčka a mráčku či dalších značek, na kterých se domluvíte s dětmi), přidá poznámku typu
"tatínek zase usnul …". V deníčku je i místo na
obrázek vztahující se k přečtenému příběhu nebo
k prostředí, ve kterém se četlo.

Akcí chceme oslovit nejen děti, ale hlavně jejich
rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl
pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas.
Autoři projektu vycházeli ze skutečnosti, že děti
si velice rády hrají na školu, a připravili pro ně
tyto deníčky.

Projekt byl zahájen v březnu 2008 a doposud bylo vytištěno cca 20 000 deníčků, které
byly distribuovány do knihoven i základních
škol. Pro velký zájem projekt pokračoval i v
roce 2011. Protože knihovny Dolanska se do
tohoto projektu zapojily až v r. 2014, je velice
obtížné deníčky sehnat. Ve školním roce
2014/2015 se to však za finanční pomoci
obecního úřadu povedlo (cena jednoho deníčku se pohybuje okolo 15,00 Kč + poštovné,
prvňáčkové je obdrželi zdarma).

POZOR: Cílem této akce není přidělat
rodičům další práci a zatížit dítě dalším
domácím úkolem. Prioritou je seznámit
širokou veřejnost s projektem "Celé Česko čte dětem" a přilákat děti do knihovny. Zcela postačí, pokud již nyní dětem
čtete pohádky před spaním. Nemusíte
ani číst celých 20 minut, nemusí to být
ani denně. Projekt bude probíhat celý
školní rok, takže se můžete zapojit až od
října, druhého pololetí ... Nebudeme mít
ani vítěze ani poraženého, nejedná se
o závody, kdo přečte nejvíce knížek.

.

Předpokládáme, že v druhém pololetí se role prohodí a rodiče budou hodnotit čtecí výkony svých
dětí. Inspiraci můžete načerpat na webu
www.knihovnydolanska.webnode.cz.

