Projekt z Výzvy 56 MŠMT – Jedná se o projekt pod názvem „Podpora jazykových dovedností žáků ZŠ
Bosonožská“. Z nabízených aktivit byla pro školu vybrána z projektu šablona 1: Čtenářské dílny jako
prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Spočívá v zavedení čtenářských dílen do
vzdělávacího o boru Český jazyk literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a
zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtenářské dílny budou organizovány v tomto školním roce pro žáky
4. A, 5. A, 6. A a 7. D. Do tematických plánů těchto ročníků bude zapracováno minimálně 10
čtenářských dílen, ze kterých se 6 uskuteční v roce 2015 a zbývající do konce školního roku. Současně
škola nakoupí 100 kusů knih do žákovské knihovny. Jedná se o 8 titulů: Můj anděl se umí prát od R.
Brata, Na orlích křídlech autorů I. Fišrové a P. Morkese, Smrťák Harry - Ztracený případ duchů od S.
Kainblingerové, Julie mezi slovy P. Dvořákové, Lichožrouti I. a Lichožrouti se vracejí II. od P. Šruta,
Tobiáš Lolness I., II. od T. de Fombelle, Bubela od M. Čunderle.
Další aktivitou projektu je šablona 4: Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky. Cílem je zlepšení
jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích Evropské unie a Evropského
společenství volného obchodu. Pobyt v Anglii bude realizován pro 30 žáků 2. stupně jako sedmidenní.
Výběr těchto žáků je plně v kompetenci ředitelky školy podle předem stanovených kritérií. Žáci
během něj projdou devíti hodinami výuky angličtiny, jež se uskuteční v zahraniční vzdělávací instituci.
Vedle toho budou pro žáky zajištěny aktivity vedoucí k jejich seznámení s reáliemi navštívené země.
Také během nich budou prakticky využívat slovní zásobu („Everyday English“).
Z prostředků projektu budou hrazeny výdaje na pořízení 100 kusů knih pro žákovskou knihovnu, na
nákup elektronických čteček (šablona 1). Dále na cestovné, ubytování, stravování, vstupné do
památek a na kulturní akce v Anglii, pojištění (šablona 4). Finanční spoluúčast rodičů žáků na pobyt
v Anglii činí 1.000,- Kč. Cestu s výukou zajistí Cestovní kancelář PORTA OPTIMA.

