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V soutěži Čteme s Albatrosem zvítězily Gymnázium Trutnov a ZŠ u Krčského
lesa, Praha 4. Regionální modifikace, např.
nap . Zabodovalo i Gymnázium Teplice
apod.
Projekt Čtení
tení pomáhá a mediální skupina Albatros odměňovaly nejúspěšnější
ě ější č
čtenáře. Po dobu
celého roku mohli žáci základních a studenti středních škol, kteří se zapojili
ili do projektu Čtení
pomáhá, soutěžit o knihy pro sebe a svoji školu. Stačilo
Sta ilo jen mít na svém kont
kontě nejvyšší počet
úspěšně vyplněných
ných kontrolních testů
test k titulům ze seznamu Čtení
tení pomáhá. Nejlépe si vedli
studenti Gymnázia Trutnov a žáci Základní školy U Krčského lesa v Praze.
„Soutěž odstartovala v dubnu 2013 a její pravidla byla jednoduchá. Zapojit se do projektu
proj
Čtení
pomáhá, přečíst
íst co nejvíce knih a vyplnit úsp
úspěšně co nejvíce kontrolních testů. Soutěžilo
Sout
se ve třech
kategoriích podle věku: 1. – 5. třída,
tř
6. – 9. třída, střední škola. Každý měsíc
ěsíc jsme vyhlašovali
nejúspěšnější čtenáře, kteří
ří získali knižní odměnu dle svého výběru v hodnotě
hodnot až tisíc korun,“
vysvětluje pravidla soutěže
že autor a donátor projektu Čtení
tení pomáhá Martin Roman.
Nesoutěžili
žili však pouze jednotlivci. Každý zapojený žák získával v průběhu
ěhu roku také body pro svoji
školu. Nejúspěšnějšími žáky
ky se může pochlubit Gymnázium Trutnov, které zabodovalo dokonce ve
dvou kategoriích: 6. – 9. třída
řída a střední škola. V kategorii 1. – 5. třída
ída se na první p
příčce umístila
Základní škola U Krčského
ského lesa, Praha 4. První tři nejúspěšnější školy v každé kategorii byly
odměněny
ny knihami vlastního výbě
výběru v hodnotě dvacet tisíc, deset tisíc a pět
ět tisíc korun.
„Soutěž se po celý rok těšila
šila velkému zájmu čtenářů. Během roku jsme ocenili 108 dětí, devět škol
a rozdali jsme knihy v hodnotě 105 tisíc korun. Všem vítězům
m moc gratulujeme,“
gratulujeme, říká XY ze
společnosti Albatros.
Soutěžit mohly všechny děti zapojené do projektu Čtení pomáhá ze všech koutů České
Č
republiky. Do
projektu je v současné době
ě zapojeno přes
p
164 tisíc žáků základních a středních
ředních škol.
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POŘADÍ

ÚSPĚŠNĚ
Ě Ě VYPLN
VYPLNĚNÉ TESTY – 1. - 5. třída
ŠKOLA
ÚSPĚŠNÝCH
ŠNÝCH TESTŮ
Základní škola U Krčského
Krč
lesa, Praha
Základní škola s rozšířeným
rozší
vyučováním
matematiky a přírodov
řírodovědných předmětů,
Teplice

237

Základní škola T.G. Masaryka Poděbrady
Pod

212

222

ÚSPĚŠNĚ
Ě Ě VYPLN
VYPLNĚNÉ TESTY – 6. - 9. třída
ŠKOLA
ÚSPĚŠNÝCH
ŠNÝCH TESTŮ

1

Gymnázium, Trutnov

393

2

Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5

198

3

Gymnázium, Teplice

188

POŘADÍ

ÚSPĚŠNĚ
Ě VYPLNĚNÉ
VYPLNĚ
TESTY – STŘEDNÍ ŠKOLA
ŠKOLA
ÚSPĚŠNÝCH
ŠNÝCH TESTŮ

1

Gymnázium, Trutnov

405

2

Arcibiskupské gymnázium, Kroměříž
Krom

125

3

Slovanské gymnázium, Olomouc

122
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***
Projekt Čtení pomáhá, podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem
tem a mládeži podílet se na
charitativní činnosti. Dětiti jsou k četbě
četb motivovány finanční odměnou
nou 50 korun, kterou však nezískávají
pro sebe, ale věnují
nují ji na charitu. Každý rok se tak různým
r
nadacím rozdělí
ělí až 10 miliónů korun.
O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě
práv dětští čtenáři. Každý z čtenářů,
řů, který se zaregistruje na
webových stránkách projektu, přečte
př
některou z doporučených
ených knih a správně zodpoví kontrolní
otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou
kterou z nabízených konkrétních
charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné
dobro inné organizace a partne
partneři projektu. Knihy
zařazené
azené do projektu byly vybírány v celorepublikové anket
anketě o nejlepší dětskou
ětskou knihu. V odborné
porotě, která knihy
nihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk
Zden Svěrák,
rák, Marek Eben, Alena Ježková,
Jiří Dědeček
ek a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně
postupn přibývají.
ibývají. Iniciátorem a donátorem
projektu je Martin Roman.
Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha
KONTAKT pro další informace:
Eva Krutáková,, AMI Communications, 724 545 011, eva.krutakova@amic.cz

