„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
Jan Amos Komenský

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
je osvětovou a mediální kampaní, největší svého druhu v České republice, a zaměřuje se na
podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury.
Od března 2017 se naše mateřská škola zapojila do celorepublikového projektu
„CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“. „Posláním projektu je prostřednictvím společného čtení
budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj
jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání
utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem.“ Více informací o projektu lze nalézt na
webových stránkách: www.celeceskoctedetem.cz
Mateřská škola by měla doplňovat domácí čtení. Snažíme se vhodnou formou probouzet a
rozvíjet co možná největší zájem o knihu a o mluvené slovo, které se velmi podílejí na rozvoji
paměti i dětské fantazie. Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže zájem o knihy,
rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři
(tzn. lidé, kteří hodně a rádi čtou) dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než
„nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.
Zavést rituál pravidelného předčítání, které má obrovský význam pro rozvoj emocionálního
zdraví dětí. Naším cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet potřebu číst, živým slovem
vytlačit televizi, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
→ Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného
života.
→ Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
→ Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.

Pravidelné čtení dítěti:
uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte
podporuje psychický rozvoj dítěte
posiluje jeho sebevědomí
rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování
formuje čtecí a písemné návyky
učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému
rozvíjí představivost
zlepšuje soustředění, uklidňuje
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
je výbornou zábavou
zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači
je to únik od nudy, neúspěchů a problémů
chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury
je prevencí patologických jevů
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

