Čtenářské kluby na ZŠ Plumlov
Je stále

mnoho z nás, kteří si nedovedou představit život bez

tichých chvil strávených nad knížkou. Přesto si čím dál častěji někdo
posteskne, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Myslím si, že
situace není tak tragická… Dnešní děti potřebují jen trochu víc podpořit,
aby se knížka dostala na úroveň jiných zdrojů zábavy. A proto jsou tu
školní čtenářské kluby – volnočasová aktivita, kde děti zažívají příjemné a
radostné chvilky při čtení a zjišťují, že čas strávený s knížkou může být
velmi zábavný.
Na naší škole pracují v rámci projektu „Podpora ZŠ Plumlov formou
zjednodušeného vykazování“, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0008948

tři

čtenářské kluby pod vedením Mgr. Hany Finsterlové, Mgr. Martiny
Švédové, Mgr. Jany Zelené a místní knihovnice Jany Švestkové. Společným
cílem je posílit čtenářskou gramotnost u dětí, rozšířit jejich konkrétní
čtenářské postoje a návyky, představit jim četbu jako dobrodružnou
radostnou činnost, která jim může pomoci při dalším vzdělávání. Naší
odměnou je, že děti práce v klubu velmi baví a pomáhá jim zlepšovat
jejich čtenářské

dovednosti, což jim

prospívá

ve všech předmětech,

nejenom v českém jazyce.

Setkání v klubech nejsou založena jen na klasickém předčítání textu,
ale snažíme se předkládat čtení žákům tak, aby v zápalu hry ani
nepostřehli, že se zabývají pro mnohé tak neoblíbenou činností. Programy
v jednotlivých
z aktuálních

klubech

nemají

jednotnou

koncepci,

ale

vycházejí

požadavků a zájmu dětí. Do klubové práce byla postupně

zapojována samostatná dílna čtení. Žáci byli motivováni, aby si knihy
odnášeli s sebou domů a četli je i tam, aby na dalších klubových setkáních
mohli knihu doporučit při reflexi četby ostatním. Mezi další aktivity, které
děti v klubech se svými učitelkami podnikají, jsou například tvůrčí práce

s texty, tvorba básní, dramatizace textů, kresba ilustrací, řízené čtení,
čtení s předvídáním atd. Velký ohlas přineslo i čtení v přírodě. Nesmíme
opomenout, že je i čas na hraní rozličných jazykových her, které rozvíjí
slovní zásobu a trénují paměť.
Doufám, že se dětem bude v klubech i nadále líbit, budou ho rády
navštěvovat a přeji jim hodně krásných čtenářských zážitků.
Mgr. Martina Švédová

