Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (13)
úterý 24. listopadu 2020, od 14:30 – 16:30 hod.
MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
– setkání proběhlo online
Přítomni:
Zástupci ZŠ: Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova), Slavíková Markéta (ZŠ
Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská), Vostruhová
Květa (ZŠ Tyršova), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), Tůmová
Michaela (ZŠ Poříčany), celkem zastoupeno 5 ZŠ
Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira
Odborný poradce: Rákosníková Gabriela
Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Kebrtová Kateřina (MŠ Doubravka), Nevtípilová Jana (ZŠaPrŠ
ČB), Nováková Hana (Dokolečka z.s.), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty),
Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy).
Program:
1.
2.
3.
4.

Informace o aktualitách z projektu Sdílené radosti a strasti škol III
Aktuality od účastníků
Společný projekt „Kniha příběhů z Českobrodska“, odborný garant Mgr. Gabriela Rákosníková
Závěr, další postup

Ad 1. Zahájení, přivítání, informace o aktivitách v rámci projektu, aktuality účastníků
Koordinátorka projektu partnera paní Vraj přivítala online účastníky setkání a seznámila s nadcházejícími
aktivitami projektu.
30.11.2020 9:00 –
3. 12. 2020 9:00

Hlasování členů Řídícího výboru
MAP

Korespondenčně, per rollam

3. 12. 2020, od 16 –
20 hod

Setkání Pracovní skupiny pro
předškolní vzdělávání

MAS Pošembeří, o.p.s.

8. 12. 2020, od 14:30 Setkání Pracovní skupiny pro
– 16:30
matematickou gramotnost

MAS Pošembeří, o.p.s.

9. 12. 2020, 14:30 –
16:30

Setkání Pracovní skupiny pro
rovné příležitosti

MAS Pošembeří, o.p.s.

10.12.2020 od 9-11
hod

Setkání Pracovní skupiny pro
financování

MAS Pošembeří, o.p.s.

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.

Následně předala slovo pí. Rákosníkové, která představila téma pro dnešní setkání – společný projekt
„Kniha příběhů z Českobrodska“.

Ad 2) Každý účastník řekl pár slov o tom, jak se mu daří v současné době, z jaké školy je a kterou třídu
učí
G. Rákosníková, ZŠ Větrník Čelákovice – učí druhou třídu, děti už jsou zpět ve škole a je to veselejší.
A. Pechová, ZŠ Přistoupim – učí 3. třídu, ale od dalšího týdne bude učit 4. – 5. třídu. Na ZŠ Přistoupim
hledají učitelku, důchodkyni, která by jim pomohla.
M. Slavíková, ZŠ Žitomířská – v současné době učí 2. třídu, už jsou nyní všichni ve škole a jsou spokojení.
P. Urbanová, ZŠ Žitomířská - učí na druhém stupni, těší se na třídy, které se vrátí do školy. Je to lepší než
sedět u počítače.
I. Vomáčková, ZŠ Tyršova – v současné době má 5. třídu, zvládají to lépe než na jaře. Na jaře byla Škola
v pyžamu, nyní používají Teams. Na školu se děti těší, chybí si a rády se do školy znovu vrátí.
K. Součková, ZŠ Žitomiříská - učí 8. a 9. třídu, těší se na školu, děti, kdy osobní účast ve škole je lepší než
monitor.
M. Serbusová, ZŠ Tyršova – 8. a 9. třída, učí ČJ a Dějepis, děti čekají přijímací zkoušky, prostředí online je
z hlediska nákazy bezpečnější, výuka ve škole je však jednodušší.
O. Vokřálová, ZŠ Tuklaty – 5. třída, na online výuce jsou aktivnější stále stejné děti jako ve škole. Ve škole
používají Teams. Je vidět posun oproti jaru, kdy děti, které byly ve 4. třídě, nyní už lépe zvládají a pracují
lépe a samostatněji. Těší se do školy.
M. Tůmová, ZŠ Poříčany – je nyní na MD, učila na jaře v Poříčanech 2. stupeň.
K. Vostruhová, ZŠ Tyršova – 2. třída, nyní pracují všichni, na jaře to tak nebylo.

Ad 3. Společný projekt „Kniha příběhů z Českobrodska“
Setkání je věnováno společnému projektu „Kniha příběhů Českobrodska“. Název je v tuto chvíli pouze
pracovní, další tipy jsou vítány. Cílem je vymyslet leták, který bude možné nějakým způsobem zpracovat
a následně vyvěsit ve školách, tak aby přilákal školy, třídy k zapojení do projektu.
G. Rákosníková pro inspiraci nasdílela obrazovku – „Kniha příběhů z Toušeně“, kde se obdobný projekt
uskutečnil. Po vytvoření této knihy se děti sešly s rodiči v hezkém prostředí, knihu pokřtily a proběhla
slavnost.
Je na členech PS vymyslet, jak to bude probíhat, co bude kniha obsahovat.
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G. Rákosníková spustila program:
https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k a vyzvala členy PS, aby zapisovali své myšlenky:
-

Harmonogram projektu
Název projektu
Kritéria příběhů
Kolik příběhů za třídu
Podpůrné aktivity k projektu

Všechny školy z Českobrodska budou osloveny, aby s dětmi napsaly příběh, učitelé budou průvodci,
doporučí G. Rákosníkové hotové věci pro přípravu. Nesmíme zapomínat, že jiná úroveň bude u prvňáčka,
jiná úroveň bude u deváťáka.
K projektu vytvoří RT leták, který se vylepí ve škole.
Zapojení do projektu bude to na dobrovolné bázi.
Kniha by mohla být putovní, děti by si jí mohly dát do své knihovničky ve škole, mohla by se sdílet mezi
školami.
Práce na projektu se dá propojit i s jiným předmětem – přírodověda, vlastivěda. Je možné s dětmi vybrat
i nějaké místo, o kterém se bude psát. Udělat si výlet k místu, propojit to s dalším předmětem.
Je možné, že se ze třídy zapojí 5 žáků, možná se nezapojí každá třída atd. Účast bude dobrovolná.
Dnešní prací je vytvořit kritéria. Členové PS budou psát myšlenky do Padletu https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k
Členové PS mají 15 minut na vpisování myšlenek do Padletu, následně si o tom popovídají.
Kritérium může být příběh, líčení, fiktivní rozhovor, obrázkové čtení.
Projekt by se měl stihnout ještě v tomto školním roce, tj. 2020/2021. Do konce tohoto roku by se měla
stihnout udělat propagace pro školy. Navrhnout leták, kde by byly informace o tom, že se školy, jednotlivé
třídy mohou zapojit do projektu, dobrovolně.
Projekt je vhodné stihnout do konce školního roku mimo jiné i proto, že např. na ZŠ Přistoupim děti jsou
v malotřídce a z 5. třídy odcházejí dál.
Příběhy pro projekt by měly být napsané a vybrané do května 2021, tak aby se to stihlo do konce školního
roku vydat a oslavit. Dětem by se to mělo sdělit co nejdříve. V prosinci by se to mělo sdělit školám, leták
pro školy, učitele by měl být vyvěšen na školách co nejdříve.
M. Serbusová si myslí, že děti by měly i fotit, mají k dispozici i techniku (mobilní telefony) a také by bylo
vhodné, aby si děti nejdříve přečetly knihu jako podpůrnou aktivitu.
G. Rákosníková navrhuje, že si mohou učitelé udělat výlet i k nějaké památce, která bude součástí
předmětu, nyní chodí děti hodně ven.
Dle M. Serbusové je konec května 2021 pozdě, protože editorské práce trvají a pak se musí naplánovat i
nějaká oslava, nacvičit zpěv a setkání ke křtu knihy.
Členové PS si myslí, že konec května je pozdě a navrhují termín 15. 5. 2021.
M. Serbusová si myslí, že název by mohl vzniknout až z těch všech příběhů. Název by se měl nechat jako
poslední aktivita. Inspirace může být v příbězích, na starosti by to měl mít editor.
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G. Rákosníková – příběhy bude třeba přečíst, jedno setkání PS by se mělo věnovat přečtení příběhů.
Kritéria příběhu:
G. Rákosníková – chceme příběh nebo i báseň? Co si o tom členové myslí?
Pokud to není soutěž, tak básničky to mohou prosvětlit.
M. Serbusová si myslí, že by se to nemělo vymezovat, děti jsou rozdílné věkem, kniha pak bude pestřejší,
osloví víc dětí, víc lidí, co si to přečte.
Členové se shodli na tom, že otevřou dveře pro prózu i poezii.
Jediné kritérium bude místo, stane se spojovacím prvkem, tzn. místo z Českobrodska.
Kolik příběhů za třídu?
Uvidí se na základě počtu přihlášených tříd.
Příběhy nemusí být skutečné, místo by mělo být skutečné, počet stran by se neomezoval.
Přihlásit se může třída do 30. 1. 2020. Budeme pak vědět, kolik tříd se přihlásilo a kolik se pak se reálně
může vybrat příběhů do knihy. Leták by se měl vytvořit do 15. 12. 2020.
Inspirace:
- Tvořivé psaní, nakladatelství Šafrán
- Píšeme příběh 4. – 6. třída, nakladatelství Šafrán
- Píšeme příběh, 1. – 3. třída, nakladatelství Šafrán
Fotografie z výuky - https://www.nakladatelstvi-safran.cz/fotografie_z_vyuky_e/
Podpůrné aktivity z projektu:
• Oslovení výtvarnic k ilustraci
• Beseda v knihovně
• Propojení do ostatních předmětů
• Velcí čtou příběhy malým
• Čerpání inspirace o různých obcích – knihy o obcích
I. Vomáčková – v příštím roce končí projekt a bylo by pěkné mít projekt ukončený takovouto pěknou
aktivitou.
P. Urbanová – snad půjde oslava – křest knihy – uskutečnit.
G. Rákosníková – práce se dá dětem zadat online, může být i online výstava.

Ad 4. Závěr, další postup, ukončení setkání
Termín příštího setkání se může uskutečnit v lednu 2021, pozvánka bude zaslána. Příští setkání –
pokračování práce na společném projektu „Kniha příběhů z Českobrodska“ – pracovní název.
V případě, že se pracovní skupina z důvodu hygienických nařízení neuskuteční prezenčně, je možné se
připojit ve skupině on-line, a to přes Meet. V takovémto případě by byl odkaz zaslán před setkáním na
email.
Zapsala: Samira Goldšmídová, Gabriela Vraj, Gabriela Rákosníková
V Českém Brodě 24. 11. 2020
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Příloha:
1. Nakladatelství Šafrán – Tvořivé psaní
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