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Zápis ze setkání skupiny čtenářské gramotnosti ve středu 8. června 2022 

Přítomni: 

Mgr. Eva Křížková, Mgr. Eva Zirhutová, Mgr. Jana Slabá Janoutová, Mgr. Jana Feřteková, Mgr. 

Jaroslava Čalounová, Mgr. Hana Poskočilová, Mgr. Alena Typtová, Mgr. Hana Beranová, PaedDr. 

Karolína Týleová. 

Téma setkání:   Kam jsme se posunuli za uplynulý školní rok 2021/2022? 

Program setkání: 

1. Prezentace PaedDr. Karolíny Týleové a Mgr. Evy Zirhutové týkající se práce s literárními 

žánry/druhy. 

2. Projekt „Společná četba knížek“ a tvorba testových otázek v podání Mgr. Evy Zirhutové. 

3. Ukázka Mgr. Jany Slabé Janoutové – čtenářská gramotnost ve fyzice. 

4. Ohlédnutí za uplynulým školním rokem a další spolupráce se školami. 

5. Proběhlé lekce ve školách. 

6. Setkání votické sborovny nad čtenářskou gramotností – Mgr. Hana Poskočilová a Mgr. 

Jaroslava Čalounová. 

7. Obsazení PS na příští školní rok 2022/2023. 

8. Pozvánka do knihovny + soutěž Víte, že i knihy rády cestují? 

9. Představení nových knih. 

Obsah setkání: 

1. Prezentace a zkušenosti PaedDr. Karolíny Týleové a Mgr. Evy Zirhutové s prací nad žánry. 

Text: Kdo nosí mimina. 

Lze otevřít celoroční téma literární druhy a žánry. Využít spolupráce s knihovnami. Začít 

zajímavými texty, potom je možné využít i čítanku. Dát žákům to, co se jim líbí a potom 

vytvořit přesah. 

Poptávka od učitelů pod scénářích do výuky. Kratší texty. 

Cíl čtenářství: podpořit zájem a porozumět, ne teoretické znalosti. 

2. Prezentace nad společnou četbou knížek 

Představení modelu společná četba knížek + přesah do výtvarné výchovy. Je plánován přesah 

do OSV + v MAP Sedlčansko se bude scházet menší skupina nad osobnostním rozvojem. 

Postupná práce nad testovými úlohami – od 2. třídy do 9. třídy. Prozatím je v MAP 

Sedlčansko vytvořeno ke knihám Dobrodružství pavoučka Čendy a Jsi úžasný. 

3. Aplikace pro výuku čtenářství MAP Sedlčansko. Nad tímto tématem se s Mgr. Evou 

Zirhutovou a Mgr. Janou Slabou Janoutovou sejdeme v září. 

4. Čtenářská gramotnost ve fyzice - ukázka Mgr. Jany Slabé Janoutové, která je členem kabinetu 

přírodovědného vzdělávání NPI. Novou aktivitou je rozvíjení čtenářství v přírodních vědách. 

Spojení s kabinetem Českého jazyka a literatury. 

Praktická zkušenost z výuky. Ukázka na textu Zajímavost z biologie. Nabídka pro učitele 

chemie, fyziky a přírodopisu – mohou poskytnout své texty učitelé, knihovna nebo NPI. 

Odkaz na paddletovou nástěnku, kde jsou uvedeny již vytvořené lekce je přílohou tohoto 

zápisu. 

10. Proběhlé lekce ve školách 
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Eva Křížková informovala o lekcích ve školách, které proběhly během jara 2022 – ZŠ Votice, 

ZŠ Jankov. 

 

11. Setkání votické sborovny nad čtenářskou gramotností. Prezentace získaných znalostí 

a dovedností ostatním učitelům v ZŠ Votice -  Mgr. Hana Poskočilová a Mgr. Jaroslava 

Čalounová. (možná inspirace pro ostatní školy). 

ZŠ Votice nakoupí badatelské učebnice od nakladatelství Fraus. 

 

12. Obsazení PS zůstane i pro tento školní rok stejné. Vyhovující termín: středa 14:00 hodin. 

 

13. Pozvánka do knihovny + soutěž Víte, že i knihy rády cestují? Příloha zápisu. 

 

14. Představení nových knih. Knižní novinky pro děti i dospělé jsou přílohou zápisu. 

15. Knižní tipy od učitelek:  
A pak se to stalo. Ester Stará 
Knihy Lukáše Pavláska pro děti. 
 

Zapsala Eva Křížková 
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