Zapojení Knihoven Dolanska
 V Místní lidové knihovně Malechov jsou pro Tebe připraveny k zapůjčení některé z vybraných knih—viz. další
strana letáčku, příp. www.knihovnamalechov.webk.cz odkaz Web-katalog.

Partneři projektu
Česká televize, MF DNES, Lidové noviny, iDnes.cz, Lidovky.cz, Frekvence 1, Evropa 2

 Je nutné se přihlásit na www.ctenipomaha.cz přes tlačítko Jsem tu poprvé—registrace. Vzor přihlašovacích údajů
bude v nejbližší době k dispozici na stránkách
www.knihovnydolanska.webnode.cz. POZOR: Neopomeň
potvrdit registraci na svém mailu.
 Po přihlášení vyhledáš přečtenou knihu v odkazu
Knihy, po rozkliknutí se zpřístupní tlačítko Otestovat tuto
knihu. Na každý test máš časový limit 5 minut. Každou knihu
je možné testovat pouze třikrát. Po třetím neúspěšném
pokusu se test zablokuje, a Ty se k němu můžeš vrátit až za
týden. Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všechny odpovědi správně. Po úspěšném testu již
nelze test opakovat.
Následně se Ti zpřístupní Zápis do čtenářského deníčku, kde
si můžeš poznamenat své poznámky k přečtené knize—vzor
na stránkách Knihoven Dolanska.
 Za každý úspěšně splněný test získáš kredit 50 korun,
ten můžeš věnovat vybrané Charitě přes odkaz Prohlédni si
seznam charit.

KNIHOVNY DOLANSKA

KNIHOVNY DOLANSKA

čtení pomáhá

Místní lidová knihovna Dolany
Místní lidová knihovna Malechov a Výrov
Místní lidová knihovna Svrčovec
Místní lidová knihovna Řakom

Ke konci prázdnin 2015 můžeš přispívat na následující charity: Abilympiáda 2015, Prima prázdniny, Dan, Tvořivý Hackathon, Když chybí pohlazení, Když film pomáhá, Ani učitel
neví všechno, Maraton čtení 2015, Zázračné křeslo.., a to
potvrzením na tlačítko Přispěj.

I. ročník projektu Knihovny Dolanska 2015/2016

Můžeš však nasbírat více kreditu splněním dalších testů a
celý objem kreditů pak můžeš libovolně rozdělit mezi charity nebo věnovat veškerý kredit jedné charitě.

knihovna.malechov@seznam.cz

http://www.ctenipomaha.cz/
http://knihovnydolanska.webnode.cz/

O projektu Čtení pomáhá
Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Fakta o projektu Čtení pomáhá


Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun
na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.



Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění textu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Knihy


Knihy jsou rozděleny do kategorií podle věku čtenářů (1.–5.
třída, 6.–9. třída, střední škola).



V každé kategorii je k dispozici minimálně 120 knih k výběru a stále je doplňujeme.



Knihy vybírá odborná porota v čele se Zdeňkem Svěrákem .

Charity


Charity, na které mohou naši čtenáři přispívat, vybíráme
ve spolupráci s Fórem dárců, renomovanými neziskovými organizacemi a partnery.



Ročně podpoříme více než 100 charitativních projektů celkovou sumou 10 milionů korun.



V každém okamžiku je v projektu k dispozici 8 až 10 charit.

Seznam knih k dispozici v MLK Malechov (podbarveno žlutě)
Crompton, Richmal, 1890-1969
Čapek, Karel, 1890-1938
Čapek, Karel, 1890-1938
Čtvrtek, Václav, 1911-1976
Čtvrtek, Václav, 1911-1976
Čtvrtek, Václav, 1911-1976
Dahl, Roald, 1916-1990
Doskočilová, Hana, 1936Doskočilová, Hana, 1936Doskočilová, Hana, 1936Jansson, Tove, 1914Kolář, Josef
Lada, Josef, 1887-1957
Lada, Josef, 1887-1957
Lindgren, Astrid, 1907-2002
Lindgren, Astrid
Lindgren, Astrid
Mrázková, Daisy, 1923Milne, Alan Alexander
Nepil, František, 1929-1995
Norton, Mary, 1903-1992
Nosov, Nikolaj Nikolajevič, 1908-1976
Rowling, J. K., 1965Rowling, J. K., 1965Říha, Bohumil, 1907-1987
Sekora, Ondřej, 1899-1967
Steklač, Vojtěch, 1945Svěrák, Zdeněk, 1936Trnka, Jiří, 1912-1969
Další knihy můžete nalézt na
//www.ctenipomaha.cz/cs/Knihy/Knihy-pro-1-5-tridu

Jirka v ráži
Dášeňka čili život štěněte
Devatero pohádek a ještě jedna jako přív
Cipísek
2.
Manka
3.
Rumcajs
1.
Jakub a obří broskev
Diogenés v sudu
O mamě Romě a romském pámbíčkovi
Pejskování s Polynou
Čarovná zima
Z deníku kocoura Modroočka
Mikeš
1.-2.
O chytré kmotře lišce
Ronja, dcera loupežníka
Bratři lví srdce
Děti z Bullerbynu
Slon a mravenec
Medvídek Pú
Já Baryk
Pidilidi
Neználkovy příhody
Harry Potter a Kámen mudrců
1.
Harry Potter a Tajemná komnata
2.
O letadélku Káněti
Knížka Ferdy mravence
Pekelná třída
Tatínku, ta se ti povedla
Zahrada

