
 

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 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost 

Zápis z jednání, 19. 11. 2019,  

Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ 

Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena 

(ZŠ Tyršova), Vostruhová Květa (ZŠ Tyršova), celkem zastoupeny 3 ZŠ 

Zástupci MŠ: Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy) 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Svěcená Veronika, Vraj Gabriela,  

Odborný poradce: Rákosníková Gabriela 

Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Kubíčková Jana (ZŠaPrŠ 

ČB), Matějková Olga (ZŠ Tuklaty), Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), 

Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty), Soukupová Jiřina, Tlamichová Lucie (RT), 

Urbanová Gabriela (ZŠ Tuklaty), Vondráčková Michaela (ZŠ Poříčany), 

Program: 

1. Zahájení, přivítání 

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

Brod, LŠP  

3. Sdílení poznatků k rozvoji čtenářské gramotnosti popsané na webu https://gramotnosti.pro/ 
 

4. Čtení s porozuměním II – metoda Ježek – dílna. 

5. Ukončení setkání, další postup 

Ad 1-2. Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu  

Koordinátorka projektu partnera, pí. Vraj přivítala příchozí a poděkovala členům PS za spolupráci v roce 

2019. O dalších termínech setkání v roce 2020 budou účastníci informováni emailem. O všech aktivitách 

je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

 

Úterý 26. 11. 2019  
14:00 – 16:00 

Pracovní skupina pro matematickou 
gramotnost 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Středa 27. 11. 2019 
14:00 – 16:00 

Pracovní skupina pro výuku cizích jazyků Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

Úterý 10. 12. 2019 
8:00 – 16:00 

Mgr. Michaela Veselá – právo ve školství  
Bez omezení kapacity! 
 

Říčany  

Každé pondělí  
14:00 – 15:00, 15:00 – 16:00 

Seminář zdravotní cvičení pro pedagogy  
(do 6. /13. 1. 2020) 

Český Brod, Oranžová 
Zahrada 

https://gramotnosti.pro/
https://skoly-orp-cb.eu/
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Každé úterý  
15.00-16:00, 16:00-17:00 

Skupina tréninku fonematického 
uvědomování dle prof. Elkonina s Mgr. 
Miškovskou 

PPP Český Brod 

Každá středa  
18:00 – 20:00 

Setkání rodičů s psycholožkou Mgr. Kecovou 
(9 x kafe – do konce 11/2019) 

PPP Český Brod 

 

Ad3. Sdílení poznatků k rozvoji čtenářské gramotnosti popsané na webu https://gramotnosti.pro/ 

Gabriela Rákosníková vyzvala přítomné, aby s ostatními sdíleli své poznatky a zkušenosti s webem 

https://gramotnosti.pro/. Přítomní se shodli, že na webu jsou zajímavá videa, je zde však místo 

konkrétních příkladů hojnost dalších odkazů. Videa velmi obecná 

 Příklady : 1.st- ZŠ Skálova,  

 Turnov, MŠ Čtyřlístek –Kadaň.  

 Webinář – čtení je zábava – p. Koten-srozumitelné, přínosné 

 Web jde z mobilu špatně načíst, nezobrazuje se vše 

Následně Gabriela Rákosníková podnítila diskusi na téma jak naučit děti spolupracovat ve skupině. 

MŠ Přišimasy – pí. Vykouřilová: V MŠ se věnují předčtenářské gramotnosti, sledují školní zralost, 

připravenost na školu (zda děti správně mluví, slyší atd.). V rámci čtenářských strategií pracují s knihou 

„O holčičce“ a věnují se různým tématům, jako např: hygiena, zdravé a nezdravé potraviny, aj. Používají 

různé techniky a to: navození atmosféry, kladení otázek, porozumění textu, modelace a následné 

shrnutí. Čtenářské strategie ve školce rozvíjejí za pomoci textů a metodik But why (https://butwhy.eu/) 

Popis výukové lekce: 
Motivace – Jak se jmenuje Pepička? Rýmování, Pepička-slepička….  

To je ale rošťanda 

Byla hodná? 

… a děti už mluví …. 

Učitel klade otázky: 

¨-soubor pomůcek 

Každé dítě má svůj sešit, nápadník 

ZŠ Tyršova – pí. Vostruhová: používá knižní pomůcku „S Pepou do školy“ 

http://www.hanami.cz/publikace/s-pepou-do-skoly/– učebnice čtení a prvouky pro 1. ročník, 

předčtenářské období, PaedDr. Hana Mühlhauserová, skupinová práce, brainstorming. 

- pí. Serbusová: osvědčilo se jim používání myšlenkových map např. i v souvislosti 

s barokem.  

ZŠ Žitomířská – pí. Urbanová: používá myšlenkové mapy pro gramatiku, slovní úlohy, děti tvoří ve dvou, 

následně ve čtyřech, využívá gramatické chyby v časopisech a děti k tomu používají mobily.  

- pí. Součková: práce ve skupině, tvrzení, zda je to či není správně, využití v přírodopisu, text sdílí 

skupina dohromady, forma spolupráce, je vhodné výuku doplnit videem s probíraným zvířetem, aby byla 

hodina zábavnější. Avšak ne vždy to lze časově zvládnout. 

https://gramotnosti.pro/
https://gramotnosti.pro/
https://butwhy.eu/
http://www.hanami.cz/publikace/s-pepou-do-skoly/
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G. Rákosníková doporučuje Kritické listy http://www.kritickemysleni.cz/klisty_archiv.php pro inspiraci. 

Je vhodné použít barevná lepítka, popisovače a na hlavní stranu si udělat poznámku o tom co tam je 

použitelného. V Kritických listech je mnoho inspirace na hodiny včetně přípravy, tak aby učitel mohl 

přímo odučit konkrétní předmět.  

 

Ad 4. Téma: ukázka aktivity Ježek  

Cíle: - Utřídění dosavadních znalostí o ježkovi, upřesnění a doplnění o nové informace, 

- reprodukce svými slovy, 

- rozvoj dovednosti klást otázky. 

Metoda V – CH – D 

V – vím, CH – chci vědět, D – dozvěděl jsem se. Metoda v sobě obsahuje model – evokace, uvědomění a 

reflexe – EUR. 

Evokace – není uvědomění, ale je to hlubší uvědomění, každé dítě se k tématu může vyjádřit, voně 

povídat a až pak v reflexi se zaškrtnou správné odpovědi. V reflexi děti říkají, co je a není správně, 

porovnávají V – CH – D. U této metody všechny děti něco vědí.  

K aplikaci této metody používají tabulku (viz. příloha), kde si zapisují nejdříve sami, pak ve dvojici nebo 

ve skupině, sdílejí své poznatky. Další fáze může být: co byste se chtěli dalšího dozvědět, každý sám 

a pak ve skupině / ve dvojici.  

Je možné použít i metodu INSERT, děti zpracovávají naučný / nenaučný text, je možné jí použít vždy, 

když je nový text, u malých dětí je vhodné použít fajfku rozumím / nerozumím.  

Při sdílení může dojít ke konfliktu (porozumění), není to špatně a je na to vhodné navázat: přečti si to 

znovu, najdi v textu argument proč, …. 

Výsledek – Vím (na začátku) – porovnávám (dozvěděl jsem se) 

Např. hodina o ježkovi 

Vím, že je: vymýšlí děti - pichlavý, dupe, malý, funí, píchá 

Věta: vymýšlí děti - Ježek v noci dupe. 

Přezdívka: vymýšlí děti - kulička, bodlinka  
Více viz příloha.  

Ad 5. Ukončení setkání, další postup 

Účastnice byly vyzvány ke zpětné vazbě. Hodnotily setkání jako pomocné při práci s dětmi. Příště se 

setkáme v novém roce. 

S účastnicemi bylo domluveno, že příští program se zaměří na Centra aktivit.  

Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny po čtenářskou gramotnost.  

http://www.kritickemysleni.cz/klisty_archiv.php
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Zapsala: Samira Goldšmídová, Veronika Svěcená, Gabriela Rákosníková, Jiřina Soukupová,  

V Českém Brodě 9. 12. 2019 

 

Příloha: 

1) Kritické listy – Ježek 

2) Metoda V-CH-D (Vím – Chci – Dozvěděl jsem se) tabulka 








