Milí rodiče, prarodiče, milé děti,

víme, že v dnešní době už málokdo čte svým dětem pohádky a příběhy nejen na dobrou
noc.
Myslíme si, že je to velká škoda, protože pokud dětem pravidelně čteme, pomáháme tím
rozvíjet dětskou fantazii a velkou měrou přispíváme k rozšíření slovní zásoby a znalosti
českého jazyka. Pravidelné čtení je osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí a mládeže
zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují,
že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních
výsledků než „nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami
Rády bychom tuto naši obecně „špatnou reputaci“ trochu napravily a zkusily dětem
ukázat, že pohádky a příběhy nejsou jen v televizi a na počítači, ale že knihy mají své
nezaměnitelné tajemství a kouzlo. Pokuste se spolu s námi i vy omezit množství času,
který děti tráví před televizí. Výzkum totiž ukazuje, že asi po deseti hodinách u televize
týdně výkon dítěte ve škole začíná klesat. Přílišné sledování televize vytváří návyk a
poškozuje vývoj dítěte.
Ti, kdo čtou již od útlého věku, obvykle zůstanou věrni knize po celý život. Proto bychom
rády seznámily naše malé budoucí čtenáře s pěknými knížkami a ukázaly jim, že čtení
může být běžnou součástí jejich denního režimu.
Chceme Vám nabídnout pravidelná setkání nad knížkou pro Vaše nejmenší. Zábavnou
formou bychom děti seznamovaly s pohádkami, říkankami, lidovými zvyky, s živou i
neživou přírodou, apod. V budoucnu bychom čtení knih spojily např. s procházkami
v přírodě, které by byly tematicky založené.
Setkání bychom chtěly pořádat pravidelně 1 – 2x měsíčně, v případě velkého zájmu i
častěji.
Není nač otálet, proto bychom rády začaly od února, vždy první a poslední čtvrtek
v měsíci od 15,30 do 16,30. Prosíme, zapište se ve Vaší třídě u paní učitelky, kdo by o
tuto nabídku měl zájem.
Čtení by bylo zdarma, případné občerstvení a přezůvky si doneste s sebou.
Těšíme se na Vás, Vaše knihovnice Karla, Jiřka a Zuzka.

