
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 
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Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost 

Zápis z  jednání, 12. 03. 2019,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Kubíčková Jana (ZŠaPrŠ ČB), Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), 

Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ 

Žitomířská), Vondráčková Michaela (ZŠ Poříčany), Vomáčková Irena (ZŠ Poříčany), 

Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeno 5 ZŠ 

Zástupci MŠ: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Vykouřilová Marta (MŠ 

Přišimasy), celkem zastoupeny 2 MŠ 

Ostatní: Nováková Hana (Dokolečka z.s.) 

Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Veronika Svěcená, Vraj Gabriela 

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Holeček Radek (ZŠ Tuklaty), Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), Pithartová Marika (Dokolečka 

z.s.), Podveská Alena (ZŠ Kounice) 

Program: 

1. Zahájení, přivítání 

2. Informace – aktuality o projektu Sdílené radosti a strasti škol ve správním obvodu ORP Český 

Brod, LŠP, webová stránka a Facebook projektu  

3. Téma: Čtenářské strategie 

4. Ukončení setkání, další postup 

Ad 1 - 2. Zahájení, přivítání, informace o aktualitách v rámci projektu a webové stránce a FB projektu 

Jiřina Soukupová přivítala účastníky 5. setkání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost. Na počátku 

setkání informovala členy pracovní skupiny o novinkách, chystaných akcích, dalším setkání PS atd. 

Stav webových stránek a Facebooku projektu je stále stejný. Na webových stránkách jsou akce, které se 

připravují a na které je možné se přihlásit.  

Proběhla inspirativní kavárna nejen pro rodiče - Výchova bez poražených v KD Svět Český Brod, 11. 

března 2019. Na kavárnu navazuje kurz Výchova bez poražených, více informací včetně přihlášky na 

www.skoly-orp-cb.eu. 

Příští setkání PS bude 9. 4. 2019, na které přijde Mgr. Drábek, ředitel inspektorátu Středočeské inspekce. 

Seznámí nás s příklady dobré praxe pro rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti. Setkání bude 

společné s PS pro matematickou gramotnost a také mohou být přítomni hosté z MAP Říčany.  

Další termín setkání PS pro čtenářskou gramotnost je stanoven na 21. května 2019.  

http://www.skoly-orp-cb.eu/
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Letní škola pedagogů se připravuje a bude probíhat v termínu od 19.  do 23.  srpna. 2019. Některé 

semináře budou v Oranžové zahradě, některé na Vrátkově a jiné kratší budou výjezdové. Bližší 

Informace a program budou zveřejněné v druhé polovině dubna 2019.  

Byla podána žádost o dotaci na vybudování nového zázemí pro PPP Český Brod, přípravnou třídu, cvičný 

byt a tréninkovou  kavárnu pro ZŠ a PrŠ Český Brod. Žádost bude podpořena a očekávaný termín 

fungování je stanoven na září 2020.  

Jiřina Soukupová předala slovo Gabriele Rákosníkové.  

Ad 3. Téma: Čtenářské strategie 

Odborná garantka setkávání, Mgr. Gabriela Rákosníková přivítala členy PS a představila téma dnešního 
setkání: Čtenářské strategie. Sdělila, že se jedná o téma, které je nyní obsáhlejší a v následujícím setkání 
se bude v tématu pokračovat. Poté vyzvala účastníky, aby definovali svá očekávání od dnešního setkání.  

Očekávání členů PS: 

 Nové nápady při práci s textem 

 Různé tipy do hodin literatury  

 Inspirace 

 Nové informace 

 Nové praktické rady 

 Hezké odpoledne 

 Praktické rady pro 4. třídu 

 Nové náměty do praxe 

 Očekávám, že budu opět v dobré společnosti 

 Doufám, že se mi podaří představit Čtenářské strategie tak, abyste je používali 

 Další nové poznatky 

 Využitelné praktické rady 

 Naše očekávání spočívá v načerpání nových zkušeností a možných pedagogických metod a 
forem 

 Jak děti nadchnout pro četbu 

 Nové praktické zkušenosti 

 Nápady pro práci v hodině 
 

Gabriela Rákosníková představila Metodu učíme se navzájem 

 Čtenářské strategie jsou postupy, které čtenář záměrně volí, aby porozuměl textu a naplnil účel, 
s nímž se do čtení pustil. 

 Čtenářské dovednosti jsou postupy, které probíhají ve čtenářově mysli automatizovaně a bez 
námahy a stejně jako strategie vedou k porozumění textu a naplnění účelu čtení.  

 Strategie pomáhají porozumění textu.  

Metoda zahrnuje 4 čtenářské strategie: předvídání, shrnování, vyjasňování a kladení otázek – čarovná 

čtyřka I. Oczkusová. Více informací o Metodě učíme se navzájem naleznete v příloze č. 1.  

 

Následovala aktivita pro členy PS, pro kterou byly vytvořeny 4 členné skupiny. Každé skupině byly 

rozdány fotky do a účastníci měli zkusit vymyslet příběh na základě fotek. Jednalo se o předvídání děje 
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na základě obrázků. Metoda je využitelná i s dětmi v MŠ. Pro usnadnění jsou dětem poskytnuty návodné 

otázky:  

 Řekla bych, že …. 

 Myslím si, že 

 Předpokládám … 

 Předpovídám …. 

Každá skupina řekla svůj názor na fotku (např. vypuštěný rybník). 

Smyslem metody je, že děti se učí se ve skupince, mohou se navzájem doplnit, učí se pracovat s textem, 

vyjadřovat se vlastními slovy. V rámci metody se vyskytují postavy, které děti hrají a pomáhají jim.  

Postavy: 

 Standa shrnovač 

Práce s textem SHRNOVÁNÍ je nejobtížnější čtenářskou strategii. Je třeba vytáhnout z textu podstatné.   

 Pipi předvídavá  

PŘEDVÍDÁNÍ, odhaduje co se stane dál, všímá si textu a obrázků.  

 Týna tazatelka 

Další obtížnou strategií je DOTAZOVÁNÍ. Týna tazatelka vymýšlí všechny otázky, které jí napadají k textu. 

 Vítek vyjasňovač 

Postava VYJASŇUJE, musí umět v textu najít to čemu nerozumí.  

Děti si postavy ve skupince mohou např. losovat. Pokud někomu něco nejde, tak jiné dítě v rámci 

skupiny může pomoct. Pokud děti dostanou volbu postavy, tak je poznat, které dítě je extrovert, např. 

Pipi, která ráda vypráví, předvádí se. Dobré je dětem text rozčlenit na 4 části a děti se mohou postupně 

vystřídat v rolích.  

V příloze č. 2 naleznete postavičky, jejich úlohy, pomocné texty.  

 

Na závěr členové PS zhodnotili svá očekávání:  

- Očekávání se splnilo 
- Veliká pochvala, pozitivní energie, nadšení, nezištné sdílení, inspirace 

- Očekávání naplněno, inspirativní, hned vyzkoušíme a přizpůsobíme naší věkové skupině 😊 
- Další posun, nový impuls 
- Moc ráda to vyzkouším s 1. a 2. třídou. Svěží aktivita, co učí děti přemýšlet a myslet! 
- Super aktivita, strašně se mi líbí kombinace až 4 strategií, přidanou hodnotou je nutná 

komunikace žáků ve skupině. Aktivitu určitě využiji.  
- Velmi příjemné prostředí, milá velmi zkušená lektorka. Zajímavé poznatky, které využijeme 

v praxi.  
- Moje očekávání se naplnilo. Získala jsem praktické a konkrétní poznatky, které určitě využiji. 

Děkuji.  
- Očekávání bylo naplněno. Tato metoda mi přijde velice efektivní jak pro přitáhnutí k četbě, tak 

pro nácvik porozumění textu, což vnímám jako nejdůležitější.  
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- Očekávání bylo splněno 😊. 

- Očekávání se pro mě splnilo! 😊 
- Pěkné nové poznatky.  
- Nové nápady do hodin čtení.  
- Předání si zkušeností, nové poznatky.  
- Inspirace práce s knihou a informace, s předškoláky – nečtenáři.  

Ad 4. Ukončení setkání, další postup 

Dobrovolná výzva pro členy PS – na příští setkání zkusit si vyzkoušet s dětmi průběh čtenářské 
strategie. A pak s kolegy na setkání sdílet dobrou praxi.  

Mimořádné setkání PS pro čtenářskou gramotnost se bude konat 9. dubna 2019. Pozvánka bude včas 

zaslána. Setkání bude společné s PS pro matematickou gramotnost. Následující setkání bude 21. května 

2019.  

Seznam příloh: 

Příloha č. 1: Metoda učíme se navzájem 

Příloha č. 2: Strategie - postavičky 

Zapsala: Gabriela Vraj, Gabriela Rákosníková,  Jiřina Soukupová 

V Českém Brodě 12. března 2019 

 

 

Ostatní:  

Webové stránky projektu: https://skoly-orp-cb.eu/. Jsou zde informace o akcích vč. přihlášek, pozvánky 
a zápisy z jednání pracovních skupin, inspirativní materiály a odkazy. Na základě podnětů členů 
pracovních skupin byly stránky doplněny o možnost diskuse a také možnost poptávat – nabízet (např. 
pomůcky). Heslo pro vstup do sekce „Pro členy“ je nastenkaCB.  

V oddíle Inspiromat jsou informace členěné dle tématu. V sekci „Pro členy“ budou k dispozici kromě věcí 
uvedených v Inspiromatu i další materiály, které skupina bude chtít sdílet pouze v rámci skupiny. Jsou 
zde také seznamy členů pracovních skupin.   

 

 

 

 

 

 

https://skoly-orp-cb.eu/
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Příloha č. 1  

Metoda Učíme se navzájem  

Tuto diskuzní výukovou metodu „Učíme se navzájem“ (orig. Reciprocal teaching), kterou v 

České republice využívá program Čtením a psaním ke kritickému myšlení vyvinuly v 

osmdesátých letech americké autorky A. Palincsarová a A. Brownová, protože chtěly pomoci 

žákům zlepšit porozumění textu.  V roce 2005 jejich metodiku doplnila L. Oczkusová o 

„čarovnou čtyřku“ – čtyři čtenářské strategie: předvídání, shrnování, vyjasňování a kladení 

otázek, které žáci používají při práci s textem. Metoda vychází z obecně platného předpokladu, 

že nejvíc se naučíme, když učíme někoho jiného, a umožňuje, aby každý žák byl současně 

učitelem. Žáci pracují ve čtyř až sedmičlenných skupinách, každý má kopii stejného textu a 

střídají se v roli učitele. Před čtením, během něj i po čtení diskutují, předvídají, vyjasňují nejasné 

pasáže nebo cizí slova, kladou otázky k textu a hledají odpovědi na otázky druhých, shrnují 

jednotlivé pasáže, vystihují hlavní myšlenku textu. Přínosem je znatelný pokrok v učení u všech 

žáků, rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností, žáci se učí spolupracovat a vést diskuzi s 

vrstevníky.  

Čtenářské strategie a dovednosti 

Čtenářské strategie jsou postupy, které čtenář záměrně volí, aby porozuměl textu a naplnil 

účel, s nímž se do čtení pustil. 

Čtenářské dovednosti jsou postupy, které probíhají ve čtenářově mysli zautomatizovaně a bez 

námahy a stejně jako strategie vedou k porozumění textu a naplnění účelu čtení.  

Zdatní čtenáři získávají a zlepšují dovednosti tím, že hodně čtou. Nepotřebují se k dovednostem 

propracovávat přes nácvik strategií. 

Slabým čtenářům je třeba často ukazovat, co mohou udělat, aby se jim čtení dařilo lépe. 

Potřebují cestu k dovednostem zahájit jako učení se strategiím. Častým používáním si strategie 

osvojí a nemusí na ně myslet – ze strategií se staly dovednosti. 

Bez ohledu na to, jak zdatný čtenář je, dostává se v životě do situací, na něž jeho dovednosti 

nestačí. Je to způsobeno náročností textu anebo čtenářského úkolu (účelu čtení). Ve chvílích, 

kdy se tak čtení stane řešením problému, pomůže čtenáři, když dokáže vědomě sáhnout po 

čtenářských strategiích. Proto je užitečné, abychom strategiím vyučovali všechny žáky, slabé i 

zdatné. 
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Strategie pomáhající porozumění textu 

Předvídání 

Předvídání pomáhá čtenářům zahájit proces propojování dosavadních znalostí a zkušeností 

s novým materiálem v textu, není nevázané hádání toho, jak se text vyvine. Staví na vodítkách a 

narážkách obsažených v textu, jako jsou obrázky, nadpisy, zápletka. Vodítka pro předvídání 

přicházejí také ze čtenářovy dosavadní čtenářské i životní zkušenosti a z jeho znalostí o 

autorovi, formě textu nebo obsahu. Žáci by vždy měli podpořit svoje odhady(předpovědi) 

poukazem na text nebo na svou zkušenost. 

Předpovědi se obvykle týkají událostí, činů nebo výsledků a jsou buď potvrzeny, nebo vyvráceny 

dalším čtením textu. Předvídání se uplatní i při odhalování významu neznámých slov. Čtenář 

spekuluje o tom, co asi neznámé slovo může znamenat. Další čtení textu mu jeho domněnku 

stvrdí, nebo vyvrátí. Tyto typy předpovědí se obvykle opírají o okolní kontextová vodítka nebo o 

experimenty s tím, které slůvko(synonymum) se nejlépe do daného kontextu hodí. 

Kladení otázek 

Zdatní čtenáři si kladou otázky, které vycházejí z toho, že čtenáři zapojují své dosavadní znalosti 

a zkušenosti, že během čtení zkoumají čtený text, že analyzují skrytá přesvědčení a motivaci 

autora, a že sledují svoje porozumění. Ať jsou to otázky pouze myšlené, mumlané polohlasem, 

zapsané – kladení otázek je významné pro vybudování a udržení souvislosti mezi dosavadními 

znalostmi a novými poznatky a myšlenkami, které přináší text. Vlastní čtenářovy otázky 

poskytují rámec pro aktivní čtení tím, že vedou čtenáře k pozornosti ke klíčovým sdělením textu 

a klíčovým informacím. 

Úspěšní čtenáři soustavně formulují otázky před čtením, během čtení i po čtení, a to proto, že 

jim to pomáhá lépe porozumět textu. Často otázky formulují spontánně a přirozeně, jedna 

otázka navazuje na druhou. Otázky se mohou vztahovat k obsahu, stylu, struktuře, důležitému 

sdělení, události, akci, závěrům, předpovědím, autorovu záměru, nebo mohou být pokusem o 

vyjasnění smyslu textu. Vlastní otázky poskytují rámec pro aktivní čtení, vtahují žáky do čtení, 

když se snaží na otázky najít odpovědi. Pro žáky je důležité vědět a akceptovat, že ne na každou 

otázku přinese text odpověď a dokonce, že nezodpověditelné otázky mohou pomoct textu lépe 

porozumět než ty zodpověditelné. 

Důležitým úkolem výuky je pomoct žákům v tom, aby dokázali svoje otázky identifikovat a 

formulovat. Je důležité tuto strategii naučit. Měli by se učit klást otázky a taky vědět, proč je to 

důležité – k čemu je dobré se nad textem ptát. Měli by být schopni povahu svých otázek také 

posoudit. 
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Shrnování/sumarizace/parafrázování 

Shrnování je proces určení, zachycení a zapsání nejdůležitější informace vlastními slovy. 

Schopnost redukovat větší úsek textu na jeho nejdůležitější sdělení se děje shrnutím, 

sumarizací. Přeformulování textu jinými slovy se nazývá parafrázování.  

Shrnování/parafrázování zahrnuje využití klíčových slov a slovních spojení a obratů, aby čtenář 

zachytil jádro textu. 

 

Vyjasňování nejasných slov a myšlenek 

Vyjasňování pomáhá žákům při sledování (monitorování) toho, jak rozumí textu – hledají a 

identifikují problémy, na které narazili v porozumění textu nebo jeho částí. 

Zdatný čtenář využívá k pochopení významu neznámých či nejasných slov různých kroků: 

Opakované čtení – čte znovu pasáž, které nerozumí 

Pokračování ve čtení – někdy přeskočí neznámé slovo/nesrozumitelnou pasáž a pokračuje 

v četbě, očekává, že mu následný kontext pomůže pochopit nejasné.  

Použití analogie/synonyma – hledá slova, která může dosadit za nesrozumitelné/neznámé slovo 

a sleduje, zda pasáž dává smysl 

Rozklad neznámých slov – rozdělí slovo na několik částí, jejichž význam je schopen pochopit  

Práce se slovníky – pokud selžou všechny pokusy o vyjasnění, sáhne po slovníku 

- poslední možnost :-) 

 

Upravily G. Rákosníková a H. Hartychová ze zdrojů: Kritické listy 24/2006 (Učíme se navzájem, Hana Košťálová), 

Kritické listy 36/2009 Kateřina Šafránková, Jak modelovat čtenářské strategie 

Pomáháme školám k úspěchu, Hana Košťálová, Čtenářské strategie a dovednosti  
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Příloha č. 2

 

STANDA SHRNOVAČ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Shrnuje vlastními slovy,  

o čem četl. 

 

 

Nejdůležitější myšlenky textu jsou … 

Tato část pojednává o … 

Nejdřív … potom … nakonec … 

Příběh se odehrává (místo) … (čas) … 

Nejdůležitější postavy jsou … 
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PIPI PŘEDVÍDAVÁ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Předvídá. 

Odhaduje, co se stane dál. 

Všímá si textu i obrázků. 

 

 

 

Myslím si, že … 

Vsadil/a bych se, že … 

Jsem zvědavý/á, jestli … 

Zajímalo by mě, jestli … 

Řekl/a bych, že … 
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TÝNA TAZATELKA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyslovuje všechny otázky, které jí napadnou. 

Nespokojí se s odpověďmi – ano/ne, snaží se pokládat otevřené otázky, na které 

se odpovídá celou větou. Míří otázkami pod povrch 

 

CO, KDY, KDE, JAK, PROČ, CO KDYBY … 
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VÍTEK VYJASŇOVAČ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjasňuje.  

Uvádí, čemu nerozuměl, chce hned 

všemu přijít na kloub. 

 

Hledá slova, myšlenky, kterým 

nerozumí, vyjasňuje je, aby text pochopil. 

Nerozumím té části, kde … 

Toto slovo (věta, odstavec) mi není jasné. 

Toto …. nedává smysl. 

Nemohu přijít na to, co znamená …. 

toto slovo je pro mě obtížné, protože … 


