Saša Sandras – Celé Česko čte dětem
8.týden Visegrád čte dětem na malotřídce v Ivani
V rámci projektu Visegrád čte dětem jsem 5. června 2018 navštívila Základní školu v Ivani , která se
nachází v malebném prostředí Jižní Moravy nedaleko Pálavy. Jedná se o malotřídku pro žáky 1.- 5.
ročníku, která je tento školní rok trojtřídní.
2.a 3. třída s paní učitelkou Mgr.Věrou Subotovou se letos ve výtvarně - literární soutěži "S Donem"
umístila spolu s brněnskou školou na Horníkové ulici na prvním místě z 20 soutěžících tříd.
V ZŠ Ivaň jsem četla v průběhu 12. let po třetí. Ve škole panuje rodinná atmosféra, přátelské vztahy
mezi dětmi a vztah k přírodě. Proto zde asi mé knihy čtou. Mají je ve školní knihovně a vzhledem k
autogramiádě zakončující autorská čtení i v mnoha rodinách.
Paní učitelky Subotová a Šťastná, děti ke čtení vedou a to zábavnou formou. Ke knížce Saša Sandras,
Libor Machata "Don a jeho parťáci" připravily 14 pracovních listů a ke knížce Saša Sandras, Jan Dungel
"Ledňáčci a jejich kamarádi" 25 pracovních listů. V těchto listech si ověřují znalosti dětí z knížky a
zároveň procvičují probírané učivo. Děti také vypráví příběh vlastními slovy, vyplňují křížovku a
některé kapitoly ilustrují. Udělalo mi to velkou radost.
Jelikož měly druháčci knížku "Don a jeho parťáci" a třeťáci knížku "Ledňáčci a jejich kamarádi"
přečtenou, přečetla jsem jim jen příběh, který se do knížky nevešel a jeden další jim nechala k
pozdějšímu čtení.
Autorské čtení je na ZŠ Ivaň vždy plné otázek, zároveň děti nevykřikují, ale hlásí se. Je vidět, že děti
povídání baví.
První hodinu se mnou byl druhý a třetí ročník a na další hodinu učebnu zaplnily i děti prvního,
čtvrtého a pátého ročníku. Odpovídala jsem na jejich dotazy, zjišťovala jsem, kolik knížek děti za
školní rok přečetly, do jakých kroužků chodí, jaká mají doma zvířátka a co je čeká o prázdninách. Ony
se mě ptaly na hrdiny mých knížek, především na bernského salašnického psa Dona.
Učit na malotřídce v dnešní době není běžné a jednoduché, v Ivani to ale paní učitelky i děti dobře
zvládají. Velká část jich později studuje gymnázium a střední školy. Saša Sandras

