Vážení rodiče,
rádi bychom Vás informovali
o zapojení žáků naší školy
do projektu

„ČTENÍ POMÁHÁ“

Projekt „Čtení pomáhá“ rozdělí kaţdý rok 10 milionů korun na
dobročinné účely.
O TOM, KDO POMOC OBDRŢÍ, ROZHODNOU DĚTŠTÍ ČTENÁŘI.
Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení
některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který
bude moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných
projektů.

Knihy
Pro kaţdou skupinu čtenářů (3. – 5. třída, 6. – 9. třída a 1. – 3.
třída středních škol) bude na počátku vybráno minimálně 20 knih
k přečtení. Cílový stav je minimálně 100 knih pro kaţdou věkovou
kategorii.
V nejmladší a střední kategorii již vybrala první knihy
veřejnost v anketě o nejlepší knihu pro děti a mládež:
Vítěz v kategorii 3. – 5. třída
Děti z Bullerbynu (A. Lindgrenová)
Vítěz v kategorii 6. – 9. třída
Malý princ (A. de Saint-Exupéry)

Charity
Charity, kterým budou moci čtenáři věnovat své kredity, bude
projekt „Čtení pomáhá“ vybírat ve spolupráci s Fórem dárců,
renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.
V každém okamžiku bude v projektu k dispozici pro
hlasování minimálně 12 charit. Po úspěšném naplnění charity
bude nabídka doplněna o další.

Projekt byl spuštěn 8. 4. 2011.
Děkujeme paní Janě Brodské a Ing. Michalu Stahlovi
za finanční příspěvek na nákup nových knih
do školní knihovny.

Pravidla účasti
Základní informace – slovník:
Čtenář je uţivatel, zaregistrovaný na webové stránce
www.ctenipomaha.cz. Projektu se mohou zúčastnit pouze ţáci
základních a středních škol v České republice.
Kniha je součástí seznamu doporučených knih, které vybrala
odborná porota přímo pro projekt ČTENÍ POMÁHÁ.
Test je zhodnocením znalostí jednotlivých knih.
Kredit znamená 50 korun, které ţák získá za úspěšné vyplnění
testu.
Charita je konkrétní charitativní projekt zapojený do projektu.
Pravidla:
Kaţdý čtenář bude zařazen do jedné z kategorií:
- 1. – 5. třída ZŠ
- 6. – 9. třída ZŠ a 1. – 4. ročník osmiletých gymnázií
- SŠ a 5. – 8. ročník osmiletých gymnázií
Čtenáři mohou získat odměnu pouze za přečtené knihy ze své
kategorie nebo z kategorie o jednu třídu vyšší.
Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje, můţe být
jeho účet zrušen, včetně všech kreditů, které získal.
Testy:
Pro testování musí být čtenář přihlášen. Každou knihu lze
testovat pouze jednou.
Kaţdý test trvá 5 minut. Každou knihu je možné testovat pouze
třikrát. Po třetím neúspěšném pokusu lze knihu znovu testovat aţ
za 3 měsíce.
Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny
všechny odpovědi správně.
Příspěvky (kredit):
Odměnu za přečtení knihy získá čtenář pouze v případě správně
zodpovězeného testu.
Za kaţdý úspěšný test bude připsáno 50 korun kreditu. Kredit 50
korun lze převést pouze na jednu charitu.
V případě, ţe bude mít čtenář úspěšně splněno více testů u více
knih, můţe kredit libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat
veškerý kredit jedné charitě.
Pokud byl kredit již jednou přidělen, není možné to změnit.

Seznam prvních 20 knih vybraných porotou a veřejností
pro projekt ČTENÍ POMÁHÁ v kategorii 3. - 5. třída:
Čapek Karel: Devatero pohádek
Foglar Jaroslav: Rychlé šípy (komiks)
Goscinny René: Mikulášovy patálie
Kästner Erich: Luisa a Lotka
Kolář Josef: Z deníku kocoura Modroočka
Lewis C. S.: Letopisy Narnie Lev, čarodějnice a skříň
Lindgrenová Astrid: Děti z Bullerbynu
Lindgrenová Astrid: Pipi Dlouhá punčocha
Milne Alan Alexander: Medvídek Pú
Pleva J. V., Defoe D.: Robinson Crusoe
Ransome Arthur: Boj o ostrov
Rowlingová J. K.: Harry Potter a kámen mudrců
Seifertová Lucie: Dějiny udatného českého národa …
Sekora Ondřej: Ferda Mravenec
Steklač Vojtěch: Boříkovy lapálie
Štorch Eduard: Lovci mamutů
Tolkien J. R.: Hobit
Verne J., Neff O.: Tajuplný ostrov
Werich Jan: Fimfárum
Žáček Jiří: Krysáci
Postupně bude možné si všechny výše uvedené knihy
zapůjčit ve školní knihovně.

