
   

   

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav II 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009051 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka, které se konalo dne 20. března 2019 v Kavárně „U dvou 

přátel“ v Čáslavi od 15:00 do 18:00 hod. 

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání vedla Mgr. Petra Kobelová z MAP Čáslavsko, která pozvala lektorku Ing. Alžbětu Ingrovou z 

obecně prospěšné společnosti Nová škola. Ta si na přání pedagožek připravila seminář s názvem 

„Čtenářské dílny“.  

Paní účitelky ze základních a mateřských škol ORP Čáslav prožily dílnu čtení  pomocí modelace na 

vlastní (dospělé i dětské) četbě a osvojily si také teorii nezbytnou pro jejich správné a účelné vedení.  

Lektorka jim nejprve dala možnost prožít si  reálnou dílnu z pozice žáka a získat tak vhled a možnost 

vcítit se do toho, s čím se budou jejich svěřenci potýkat. V teoretické části pak měly možnost osvojit si 

čtenářské strategie a možné úkoly k dílnám čtení.  

Dozvěděly se, že dílna čtení sestává ze tří fází: úvodní minilekce, která trvá 5-10 minut, samostatného 

čtení, při kterém je klíčová pohoda a pohodlí čtenářů, a sdílení. Sdílet žáci mohou své zážitky z 

přečteného ústně, nebo písemně, například pomocí podvojného deníku. Důležité ovšem je, držet se 

při dílnách čtení tří pravidel: nerušit a číst si, zaujmout pohodlnou polohu a sdílet zážitek z četby s 

ostatními. Přítomný pedagog by měl jít příkladem a číst si s nimi. 

Zde pedagožky vyjádřily pochobnosti nad tím, zda by dokázaly udržet ve třídách pozornost a 

dotazovaly se, jakým způsobem docílit toho, aby četly všechny děti v momentě, kdy se pedagog 

zaobírá vlastní četbou. Paní Ingrová jim zde doporučila, pokud ve třídách chybí asistent, ze začátku 

mezi žáky chodit, pomáhat jim a případně usměrňovat pozornost. 

Mezi benefity setkání patřilo také to, že pegagožky měly možnost poznat se navzájem jako čtenářky a 

doporučit si knihy jak pro dospělé, tak pro dětské čtenáře. Jejich úkolem totiž bylo přinést si na 

seminář jednu knihou dospělou, kterou mají rozečtenou nebo se ji chystají číst, a jednu knihu pro 

děti, která byla vydána v posledních 20 letech a kterou by mohly ostatním doporučit. Zkusily si také 

práci s čtenářskými kostkami, které se při práci na čtenářských dílnách osvědčily. 

V závěrečné fázi pak paní Ingrová pedagožkám ukázala, jak může vypadat reálná čtenářská lekce na 

knize Líná babička. Mezi strategie, které paní učitelky zaujaly, patřil například živý obraz, který může 

být doveden až do fáze, kdy děti "odehrají", jak příběh podle nich dopadne, dále pak tisková 

konference nebo vytvoření poutavého titulku do novin.  

 

Vzhledem k velkému zájmu budeme 15. 5. tento seminář ještě jednou opakovat.  

 

 


