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CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
je obecně prospěšná společnost, jež v České republice realizuje stejnojmennou
celostátní osvětovou a mediální kampaň zaměřenou na podporu čtenářské gramotnosti dětí a
mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině
prostřednictvím společného čtení.

CO JE CÍLEM TÉTO KAMPANĚ
Kampaň Celé Česko čte dětem je dlouhodobý program, který sahá k podstatě rodinné
pospolitosti, a tím i společnosti. Vzhledem k tomu, že v dnešní době dětské zábavě kralují
počítačové hry a televize, má kampaň, která podporuje myšlenkové, psychické a morální
zdraví dětí a mládeže, velmi vysokou společenskou důležitost.
Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy člověka
samostatně uvažujícího, člověka kulturního, jenž postupuje eticky a který si v životě umí
poradit rozumem, nikoli silou. Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když
dítěti pravidelné čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost, rozšiřujeme slovní zásobu,
vybavíme ho emočním náboj, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem.

PROČ JSME SE ZAPOJILI DO KAMPANĚ CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
Kontakt dětí s knihami je důležitý už od útlého věku. Dětské knížky vzbuzují
zvědavost, podporují emotivní, citový, intelektuální a jazykový vývoj, napomáhají vstřícnému
postoji k literatuře a rozvíjí předčtenářskou gramotnost.
Když dětem čteme pohádky, děti se zajímají o pohádky a knihy, cení si jich a vytváří
si ke knihám vztah.
Naším cílem je také podporovat čtení v rodině, jelikož pravidelné čtení dětem
podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje se jeho sebevědomí, rozvíjí si jazyk a slovní
zásobu, dává svobodu ve vyjadřování, formuje čtecí písemné návyky, učí samostatnému
myšlení- logickému i kritickému, rozvíjí představivost, zlepšuje soustředění a trénuje paměť,
přináší všeobecné znalosti, ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole, učí děti
hodnotám a rozlišování dobra od zla, rozvíjí smysl pro humor a je výbornou zábavou,
zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači, umožňuje únik od nudy, neúspěchů a
problémů, chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury, je prevencí patologických jevů
a podporuje získávání vědomosti pro celý další život.

AKTIVITY A NÁMĚTY K REALIZACI KAMPANĚ V NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLE


















Každodenní čtení pohádky dětem
Rubrika pro rodiče vyvěšená na šatnách tříd s názvem „PRÁVĚ ČTEME“
Výtvarná prezentace na šatnách tříd ke čteným pohádkám
Čtenářský deník pro rodiče, kde mají možnost zapisovat, co právě čtou doma,
popřípadě nakreslit obrázek
Čtení na zahradě
Přístupné dětské knihovničky ve třídách,
Zařazování čtení rodičů, prarodičů, sourozenců a zástupce různých pracovních oborů
dětem v MŠ
Spolupráce s Městskou knihovnou a Galerií
Pravidelné zařazování tématu o knihách do Třídního vzdělávacího programu
Zprostředkování setkávání s autory nebo ilustrátory dětských knih
Nabídka knih ke koupi pro rodiče
Charitativní sbírka knih (například pro Domov pro matky v tísni, do sociálně slabých
rodin apod.)
Obdarovávání knížkami děti odcházející do základní školy
Zařazování dne „DEN PRO KNÍŽKY“, který by obsahoval například „čtecí“
návštěvu, přinesení si vlastní knížky z domu a jejich prohlížení, povídání si o nich,
uspořádávání třídní knihovny, opravu poškozených knih, hry jako: vyhledávání
obrázků, pohádek, pohádkových postav, hádankové hry podle popisu, pantomimy,
nakresleného obrázku, dokončování příběhů, třídní maskot „Moudrá sova“ apod.
Zapojeni se do „TÝDNE ČTENÍ DĚTEM V ČESKÉ REPUBLICE“, který probíhá ve
dnech 1. -7. června
Zapojování se do projektů kampaně Celé Česko čte dětem

CITÁTY
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se
hlupákem.“
Jan Amos Komenský
„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“
Julius Zeyer
„Bez ohledu na to, kolik máš práce, je tou nejdůležitější věcí, kterou kromě projevů lásky a
objímání můžeš učinit pro budoucnost svého dítěte, také každodenní hlasité čtení a omezení
televize“
Jim Trelease, americký guru předčítání

