
Máš rád(a) knížky?  

	 	 Plníš rád(a) různé výzvy?  

		 	 	 Objev nové zajímavé knihy!  

      		 	 	 Zapoj se  
do ČTENÁŘSKÉ VÝZVY!!! 

- aktivity, při které se snažíš najít a přečíst 10 knih, které splňují 
vyhlášené body čtenářské výzvy. 

ČV je dobrovolná a čestná aktivita!!! 

Knížky si vybíráš sám podle svého zájmu, chuti, čtenářských dovedností… 

Tvým úkolem je však vybranou knihu si skutečně v tomto školním roce přečíst! 

Může to být i kniha, kterou jsi již četl dříve, pro splnění ČV je však nezbytné, 

aby sis knihu letos přečetl znovu, pokud si ji chceš zapsat. 

Aktivita je zaměřena na čest a poctivost každého čtenáře a na 

Tvou snahu o splnění výzvy pro vlastní dobrý pocit :-) 

Každý Tvůj splněný bod ČV bude také odměněn malou jedničkou v eŽK! 

Úspěšné plnitele celé ČTENÁŘSKÉ VÝZVY samozřejmě nemine odměna… 



Jak na to? 

do výzvy se můžeš zapojit kdykoli během školního roku - jednoduše se 

přihlásíš pí uč. Musilové 

kartička s Tvým jménem a předtištěnými 10 body bude vyvěšena na 

speciální nástěnce ve vestibulu školy poté, co si přijdeš zapsat svůj první 

bod ČV 

u paní uč. Musilové budeš mít založen svůj záznamový list, do kterého si 

budeš dopisovat přečtené knihy, které splňují podmínky ČV 

pokud objevíš a přečteš knihu, která splňuje podmínky ČV, přijdeš si ji 

zapsat do svého záznamového listu  

na Tvé kartičce na nástěnce bude označeno splnění daného bodu ČV  

můžeš se s ostatními klidně podělit o to, kterou knihu jsi pro splnění ČV 

našel a přečetl, záleží to však na Tobě (můžeš knihu před ostatními tajit) 

nebude-li Ti něco jasné, přijď se zeptat :-)
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