Zápis z 13. jednání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost
ze dne 22.9.2021, Volnočasové centrum Fénix, Nepomuk
Přítomni dle prezenční listiny
Program:
1. Zahájení, prezentace přítomných
Jednání zahájila Pavlína Jandošová, poděkovala přítomným za účast a seznámila je
s programem jednání.
2. Představení knižních titulů a čtenářských záznamů projektu Čtení – nejlepší učení
pro školní rok 2021/2022
Do projektu Čtení - nejlepší učení se v letošním školním roce zapojí celkem 3 školy.
(ZŠ Nepomuk, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ZŠ Mileč). Zástupci zapojených škol si
vybrali během letních prázdnin pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve 4. a 8. ročníku
následující knižní tituly:
4. ročník:
Ztraceni v čase
Bertík a čmuchadlo
Táta za všechny prachy
Prázdniny blbce č. 13 aneb Jak jsme zachraňovali svět
Cesta z Ošemetna
Domov pro Marťany
8. ročník:
Gump
Společenstvo klíčníků
Hraničářův učeň - Rozvaliny Gorlanu
Zločin slečnám nesluší
Dívka z inkoustu a hvězd
Terezínské ghetto - tajemný vlak do neznáma
Nikolina cesta
Chlapec na vrcholu hory
Někde ještě svítí slunce
14 - 14 přátelství napříč staletími
Cech dobrodruhů
Ztracený na nevděku
Dědictví rodu Trnhoffů
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Lektorka kritického myšlení a odborný garant pracovní skupiny Čtenářská gramotnost
Naďa Vlasáková představila přítomným učitelům žánrově zaměřené pracovní listy pro I.
stupeň (pověst, pohádka, dobrodružná literatura, bajka a poezie).
Pro II. stupeň poskytla učitelům metodicky zpracované náměty na tematicky zaměřené
čtenářské dílny (postava - vlastnosti, 30 denní čtenářská výzva, smysly, procvičování
mluvnice - podstatná jména, realita/fikce, dopis, klíčová slova - vypravování, prostředí,
metaforická vyjádření, žánr).

3. Diskuze
Následovala neformální diskuze, ve které učitelé sdíleli příklady dobré praxe z
vlastní výuky pro rozvoj čtenářské gramotnosti - čtenářské karty, kostky, výroba
trimino karet, reflektivní karty … a tipy na další zajímavé knihy, výukové metody a
postupy.
4. Závěr
V závěru jednání byly stanoveny úkoly v návaznosti na pokračování projektu Čtení
– nejlepší učení ve školním roce 2021/2022:
a. Školám budou nejpozději do konce září poskytnuty vybrané knižní tituly
(sada 4. ročník = 6 knih po pěti kusech, sada 8. ročník = 10 knih po třech
kusech). ZŠ Nepomuk budou vzhledem k paralelním třídám a většímu počtu
žáků zakoupeny celkem 4 sady knih, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí poskytneme ze
stejného důvodu 2 sady knih pro žáky II. stupně ZŠ a 1 sadu pro 4. ročník. ZŠ
Mileč bude zakoupena rovněž jedna sada knih.
b. Učitelé zapojení do projektu Čtení - nejlepší učení se na jarním setkání roku
2022, podělí s ostatními o své zkušenosti z realizace projektu ve svých
třídách a představí 2-3 čtenářské záznamy z každého ročníku.
5. Rozloučení a poděkování přítomným za účast
Ve Nepomuku dne 24.9.2020
Zapsala: Pavlína Jandošová
Ověřila: Jana Berkovcová
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