Kære forældre på Anna Trolles Skole.
Tirsdag d. 8. september er det FN´s Internationale Læsedag.
FN's Internationale Læsedag blev introduceret internationalt i 1966 og via læseprojektet ”Ordet
Fanger”, er det tanken, at dagen hvert år skal markeres i Danmark. Blandt andet på bibliotekerne, i
skolerne og i detailhandelen - samt via forskellige events landet over.
Formålet er, at danske børn og unge skal blive bedre til at læse, men også at sætte fokus på børn
og unges læsevaner - og dels at gøre opmærksom på den gode danske børnelitteratur.
Senest har ”Ordet Fanger” udgivet Danmarks nye eventyrsamling ”Heksens Briller”.
13 danske forfattere har hver givet deres bud på et nyt dansk eventyr. Bogen har modtaget
gode anmeldelser. Den koster 99 kroner i boghandlen .
Også på Anna Trolles Skole vil vi markere FN's Internationale Læsedag.
Det gør vi blandt andet med forskellige læseaktiviteter

Tirsdag den 8. september kl. 8.15-13.05.
Dagen handler naturligvis om læsning, men også om fællesskab, samhørighed – og kreativitet.
Til elever i 5.-9. klasse:
Til tirsdag den 8. september skal du derhjemme finde en tekst, du vil læse op fra på tirsdag.
Du skal læse op for en elev fra jeres venskabsklasse i 20 minutter. Det kan være den bog, du er i
gang med, en digtsamling, rim og remser, din yndlingsbog osv. Øv dig rigtig godt, så du er klar til
højtlæsning for din venskabsklasse-makker. Tænk på, at teksten skal kunne forstås og læses for en
elev fra din venskabsklasse.
Når du kommer hjem – er det jo stadig Læsningens dag . Så hvis du har lyst, så fortsæt gerne
med at læse. Læs fx højt for dine forældre, bedsteforældre, for en gammel tante på
plejehjemmet, dine søskende, din kanin, kammerater og naboer. Det giver god træning at læse
højt for andre. Og der er normalt skema efter kl. 12.55.

Vi glæder os til en rigtig sjov og læserig dag.
Mange hilsner fra
Lærerne på Anna Trolles Skole
og
Mette og Henriette, læsevejledere på Anna Trolles Skole 

Program for tirsdag
Kl. 8.05-8.15

Morgensang

Kl. 8.15-9.00

Tidligere skoleleder på Anna Trolles Skole, Flemming Thybo, læser højt
for eleverne.

Kl. 9.00-9.10

I klasserne.

Kl. 9.10-9.40

Oplæsning af bog for venskabsklasse-makker.

Kl. 9.45-10.05

PAUSE

Kl. 10.05-11.35

Alle klasser læser/får læst højt af et eventyr fra ”Heksens briller”, der
hedder ”Salte tårer”.
Arbejd med tekstens indhold/fortolkning kreativt.

Kl. 11.35-12.20

PAUSE OG SPISNING

Kl. 12.20-13.05

Fremvisning af færdige ”produkter”, hvor I selvfølgelig er meget
velkommen .

