Čtenářské kluby na ZŠ Plumlov
V rámci projektu „Podpora společného vzdělávání na ZŠ PLUMLOV r. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001274 začaly na naší škole pracovat hned tři
čtenářské kluby - a to pro žáky 2., 4. a 5. ročníku. Společným cílem klubů je
nejen naučit lépe ovládnout čtenářské techniky, ale také ukázat, že četba knih
může být velké dobrodružství, že si ji mohou děti užít a odnést si z ní pozitivní
zážitek a někdy i ponaučení. Zábavnou formou chceme děti vtáhnout do kouzla
knih, ukázat jim, že kniha může být úžasným společníkem, který dává člověku
křídla a umožňuje mu tak proletět celý svět a dostat se i do krajin fantazie.
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 klubech
nemají jednotnou koncepci, ale vycházejí z aktuálních 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, „sladké“ čtení o
čokoládě nebo „čtení při baterce“ na Plumlovském zámku, kde mohli žáčci prožít
„Hallowen“ v pohádkovém sklepení. Nesmíme opomenout, že je i čas na hraní
rozličných jazykových her, které rozvíjí slovní zásobu a trénují paměť.
V nejbližší době čeká všechny malé čtenáře
návštěva místní knihovny a
„kouzelné“ vánoční setkání.
Doufáme, že se dětem bude v klubech i nadále líbit, budou ho rády
navštěvovat a přejeme jim hodně krásných čtenářských zážitků.
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