Hodnotící zpráva ze vzdělávací akce
Název příjemce
Registrační číslo projektu
Název projektu

MAS Český les, z. s.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008509
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve SO ORP
Domažlice a ve SO ORP Horšovský Týn

Termín realizace vzdělávací akce

14. a 15. 5. 2019

Zaměření / téma vzdělávací akce

„Pasování prvňáčků na čtenáře“

Stanovený cíl vzdělávací akce
Cílová skupina
Počet účastníků
Termín zpracování hodnotící zprávy

Ocenit žáky prvních tříd za jejich znalosti ve čtení, pasovat
je na čtenáře a zároveň je v prostředí knihovny seznámit
s povoláním spisovatele.
Pedagogové základních škol, děti, rodiče
7 účastníků (7 prvních tříd)
1. 9. 2019

Akce proběhla ve dvou dnech pro celkem 7 prvních tříd
základních škol. Třídy byly rozděleny na 4 skupiny, program
byl pro všechny skupiny jednotný.
Akci zahájila Lenka Schirová, ředitelka Městské knihovny
Boženy Němcové. Celou akcí prováděla paní spisovatelka
Zuzana Pospíšilová.

Popis realizace vzdělávací akce

Paní Pospíšilová osvětlila dětem pojmy spisovatel/ka
a ilustrátor/ka a probrala s nimi, jak je potřeba s knihami
zacházet. Ve své tvorbě se zaměřuje na dětskou literaturu,
dětem proto některé své knihy představila, a to starší, ale
i ty, které byly vydané v roce 2019. Část svých knih dětem
na ukázku přivezla, další část je k zapůjčení k dispozici
přímo v knihovně. V rámci besedy dětem paní spisovatelka
ze svých knih četla, ale také jim dávala například hádanky.
Celá beseda byla velice interaktivní.
Následovalo samotné pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci
byli po jednom vyvoláváni a pasování na čtenáře – některé
skupiny pasoval zaměstnanec knihovny, jiné místostarosta
Domažlic, Ing. Radek Wiesner. Jako dárek děti obdržely
knihu paní Pospíšilové s podpisem a certifikát.
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V závěru proběhla autorská četba z jedné z knih paní
Pospíšilové a autogramiáda.

Popis přínosů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Popis dopadů pro cílovou skupinu
ve vazbě na tvorbu MAP

Datum: 1. 9. 2019
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Akce mladé žáky blíže seznámila s prostředím knihovny.
Pozitivní vztah k ní je dobrým předpokladem rozvoje
čtenářské gramotnosti. Žáci byli seznámeni také
s konkrétními knižními tituly, které jsou vhodné pro jejich
věk. Přes jejich zájmy (knihy byly ve většině případů velice
tematické – sportovní, policejní apod.) byl podněcován
i jejich zájem o četbu. Ten umocnil i dárek v podobě knihy
od autorky, se kterou se měli možnost osobně setkat.
Postava spisovatele tak pro ně není pouhým neznámým
jménem.
Beseda však byla přínosem i pro pedagogy a rodiče dětí,
kteří si rozšířili obzory o autorčiných knižních titulech a dle
projeveného zájmu dětí mohou konkrétní tituly využívat jak
doma, tak ve škole. Mohou také navazovat na besedu
dalšími školními aktivitami.
Na semináři získali přítomní pedagogové, ale i zapojení žáci
přehled o knižních titulech spisovatelky Zuzany Pospíšilové.
Tituly mohou nadále využívat v domácím i školním
prostředí, a to buď zakoupením publikací, nebo
zapůjčováním vybraných titulů přímo v knihovně. Žáky
beseda zaujala, líbily se jim hádanky, ale i knihy, jejichž
obsah se dotýkal jejich zájmů. Na základě besedy avizovali
zájem o koupi či půjčení některých autorčiných knih. Někteří
žáci zvažovali také docházku do knihovny, kde se jim líbilo.
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