Pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost (15)
úterý 9. února 2021, od 14:15 – 16:15 hod.
MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod
on-line setkání
Přítomni:
Zástupci ZŠ: Pechová Alena (ZŠ Přistoupim), Rusová Regina (ZŠ Poříčany), Serbusová Marcela (ZŠ Tyršova),
Slavíková Markéta (ZŠ Žitomířská), Součková Kateřina (ZŠ Žitomířská), Tůmová Michaela (ZŠ
Poříčany), Urbanová Pavla (ZŠ Žitomířská), Vokřálová Olga (ZŠ Tuklaty), Vostruhová Květa (ZŠ
Tyršova) celkem zastoupeno 5 ZŠ
Ostatní ZŠ: Horejcová Eva (Dokolečka z.s.), Machová Alena (Dokolečka z.s.)
Realizační tým projektu: Jiřina Soukupová, Vraj Gabriela, Goldšmídová Samira, Veronika Svěcená
Odborný poradce: Rákosníková Gabriela
Ostatní: Šrajerová Jitka (Městská knihovna Český Brod)
Omluveni: Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Nevtípilová Jana (ZŠ a PrŠ ČB), Sirůčková Věra (ZŠ Tuklaty),
Vomáčková Irena (ZŠ Tyršova), 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 inspirovaná Českobrodskem“, 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 představila nové členy PS,
paní Horejcovou a paní Machovou z Dokolečka a zároveň poděkovala za účast paní Šrajerové, která se
k nám připojila za Městskou knihovnu v Českém Brodě https://www.knihovna-cbrod.cz/uvod.
16.2.2021 od 14:0016:00 hod

Setkání Pracovní skupiny pro
sdílení zkušeností s výukou cizích
jazyků

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line

23.2.2021 od 14:1516:15 hod

Setkání Pracovní skupiny pro
matematickou gramotnost

MAS Pošembeří, o.p.s. nebo on-line

Následně předala slovo V. Svěcené, která účastníky seznámila s nadcházejícími aktivitami projektu.

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.

Ad 2) Aktuality účastníků
M. Slavíková, ZŠ Žitomířská – učí prezenčně.
M. Serbusová, ZŠ Tyršova – průzkum v 9. třídě, některým dětem se do školy nechce, našly se v tom,
pracují, některé jsou spokojené více než dříve.
K. Vostruhová, ZŠ Tyršova – učí prezenčně.
P. Urbanová, ZŠ Žitomířská – učí online, chtějí zpět do školy. Učí z poloviny 9. třídy, už to není motivační,
nejsou žádné zprávy o tom, kdy se půjde do školy.
K. Součková, ZŠ Žitomiříská – učí online, snaží se fungovat a závidí těm co mohou chodit do školy.
O. Vokřálová, ZŠ Tuklaty – učí 5. třídu, online, je to náročné, stereotyp.
M. Tůmová, ZŠ Poříčany – na mateřské dovolené.
R. Rusová, ZŠ Poříčany – pro děti by byl atraktivní jarmark (burza knih), předmětem obchodu by mohla
být oblíbená kniha, kterou by si vyměnily s kamarádem (výměna nebo zápůjčka za jinou knihu). Sdílení
oblíbených knih.
E. Horejcová, Dokolečka – učí 1. a 2. třídu, projekty dělají z domova.
A. Machová, Dokolečka – učí 1. a 2. třídu, projektu dělají z domova.
G. Rákosníková, ZŠ Větrník Čelákovice – děti by si mohly číst příběhy, které napíšou.
Ad 3. Společný projekt „Kniha inspirovaná Českobrodskem“

V. Svěcená seznámila účastníky s počtem přihlášených do projektu Kniha inspirovaná
Českobrodskem. Na e-mailové adresy bude zaslán sdílený soubor s přístupem na sdílený disk,
aby mohla proběhnout kontrola přihlášených tříd, (pro zástupce PS - pošle Veronika Svěcená).

Kniha inspirovaná Českobrodskem
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ZŠ Přistoupim
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Kritéria přihlášení do projektu byla vygenerována na minulém setkání.
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.

Cílem dnešního setkání jsou náměty na doprovodný program a další podrobnosti k realizaci projektu.
Předložené návrhy:
•
•
•
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•
•
•

hra, jejímž cílem je správně odhadnout posloupnost činností při vzniku knihy (podklad ke hře může
připravit pí Šrajerová na základě zkušeností z besedy v knihovně, kde obdobnou hru už využili)
plakátek o tom, jak vzniká kniha
online rozhovor, interview se zajímavými osobnostmi z regionu – např. spisovatel Jan Psota,
ilustrátoři Jiří Filípek a Galina Miklínová (Lichožrouti, Kanafásek) - maminku by mohla představit
její dcera Rozárka Miklínová, knihovnice z Doubravčic Markéta Holá Mišková
exkurze nebo reportáž z umělecké knihvazačské dílny v Úvalech https://atelierkrupka.cz/,
exkurze nebo reportáž z knihkupectví u Zlaté velryby v Praze https://www.zlatavelryba.cz/, které
se specializuje na dětskou knihu.
výroba záložek, obalu na knihy – návody.
přehled doporučených knih
upozornění na zajímavé knihy – např. youtube kanál knihovny
https://www.youtube.com/channel/UCB1PHS9A2UvhGvdbCAFAhVQ
výstava výtvarných prací, ilustrace k příběhům.
beseda o Českobrodsku – knihovna.
propojení do ostatních předmětů - TV - vycházka na místo o kterém budou žáci psát.
velcí čtou své příběhy malým (nyní formou zvukového záznamu)
návštěva knihovny - kde se inspirovat.
hledání spojení zajímavých míst a slavných osobností.
o různých obcích existují i knížky, ve kterých děti mohou hledat inspiraci (např. Poříčany mají
alespoň dvě nebo tři), knihy mohou mít i ve školách. Knihovna v Č. Brodě určitě bude mít také.
animace příběhů z Českobrodska - dle sdělení Lucie Ulíkové chystá ZUŠ animaci příběhů z
českobrodských pověstí, mohli bychom možná obě aktivity propojit nebo zahrnout ke křtu knihy.
křest někde venku, aby se mohli zúčastnit i spolužáci
malá "odměna“ pro autory
pan Psota nabídl cca 30 ks knihy Klepec jako dar autorům (zprostředkuje Jitka Šrajerová)
hudební aktivity (např. písně inspirované Českobrodskem) při křtu
děti zpracují - Jak vytvořit knihu např. v Minecraftu. Srovnání s reálným světem, úvaha :)
dopis nebo zpráva na web pro přihlášené třídy, kde by našli další postup
maskot projektu nebo knihovny, není nějaký skřítek spojený s Českobrodském?
výroba maskota s dětmi dle zaslaného postupu
podpůrné aktivity k projektu budou probíhat do dubna 2021 jako motivace
průběžné informování na webu a fcb projektu

Další náměty lze připojit https://padlet.com/grakosnikova/x6cj5m3it1z4jc0k
Mimo doprovodný program lze čerpat inspiraci na následujících odkazech:
https://new.ctenarskekluby.cz/ - stránky Čtenářských klubů, kde jsou k dispozici čtenářské lekce, tipy na
knihy doporučuje E. Horejcová
https://kritickemysleni.cz/inspirace-pro-ucitele/
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/fotografie_z_vyuky_e/

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.

Další zajímavé odkazy na weby pro využití při výuce:
https://padlet.com/aleskozak1/26fx6ru6e09artjh
www.smarttech.com/en/products/education-software/smart-learning-suite/download/trial
https://whiteboard.fi/ https://www.toglic.com/cs/uvod/

Ad 4. Závěr, další postup, ukončení setkání
Příspěvky žáků budou ukládány na sdílený disk, na který mají členové PS přístup.
Příští setkání – pokračování práce na společném projektu „Kniha příběhů z Českobrodska“ – struktura
knihy dle obdržených příspěvků.
Příští setkání dle aktuálních epidemiologických opatření prezenčně nebo on-line 20. 4. 2021 nebo 4. 5.
2021, termín ještě bude upřesněn a pozvánka, případný odkaz bude zaslána před setkáním na e-mail.
Zapsala: Gabriela Vraj, Samira Goldšmídová, Gabriela Rákosníková
V Českém Brodě 9. 2. 2021

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.

