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ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

Pojďme si číst
...
:-)

„Využívám každou příležitost k tomu, abych se
svými dětmi ve třídě četla. S texty pracujeme
nejen v centru aktivit (CA) Čtení a psaní, ale
vyhledávám zajímavé texty i do matematiky,
přírodovědy

nebo

vlastivědy

(CA

Vědy-

objevy). Vždy ve středu mám vyčleněnou
minimálně jednu hodinu pro dílnu čtení a už
se na ni s dětmi těšíme. Děti jsou zvyklé nosit
si vlastní knihy a někdy využívají knihy z naší
třídní knihovničky. Snažím se nabídku knih různě

a životem dětí, snažím se, aby zadání nebyla

obměňovat a doplňovat. V tom mi hodně

pro děti nepřirozená. Někdy nechám zcela na

pomáhají rodiče. Nosí nám do třídy knihy, které

dětech, aby se vyjadřovaly k tomu, k čemu

už s dětmi doma přečetli, nebo koupí nové.

samy chtějí.

Inspirujeme

se

navzájem.

Spolupracujeme

také s místní knihovnou. Naše ‚osvícená‘ paní

Od poloviny dubna se s dětmi pravidelně

knihovnice nám často doporučí knihy vhodné

scházíme v online prostředí Zoom, dopřáváme

k probíranému tématu nebo nás upozorní na

si prostor bavit se o svých čtenářských zážitcích

nové tituly.

a doporučovat si vzájemně knihy, jak jsme byli
zvyklí. A pořád funguje: ‚Půjčíš mi, až dočteš?‘

Přemýšlela

jsem,

jak

zachovat

pravidelný

čas a prostor pro čtení a sdílení i v době, kdy

Často si vzpomenu na úvodní text z knihy

nemůžeme být ‚fyzicky‘ spolu, v čase, kdy jsou

Daniela Pennaca ‚Jako román‘:

zavřené veřejné knihovny a taky obchody s
knihami.

Sloveso číst nestrpí rozkazovací způsob. Tuto nechuť sdílí s několika dalšími: se slovesem „milovat“… nebo například „snít“… Můžete to samozřejmě zkusit. Jen do toho: „Miluj mě!“ „Sni!“
„Čti! No tak sakra čti, rozkazuji ti, abys četl!“
„Jdi do svého pokojíčku a čti!“ Výsledek? Žádný.

Potěšilo mě, že většina dětí neopustila své
čtenářské rituály. Děti pokračovaly ve čtení i
doma, ať už samy nebo se svými rodiči. Nabídla
jsem jim různé úkoly, nad kterými mohou během
čtení přemýšlet a zaznamenávat své postřehy,
komentáře či odpovědi. Na to jsou děti ze školy
zvyklé. Při volbě úkolu se nechám většinou

Eva, učitelka 3. třídy Začít spolu

vést textem, hledám souvislosti mezi textem

www.zacitspolu.eu
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Pro Začít spolu je důležité, aby děti už od raného věku měly příležitost budovat si vztah ke
čtení. Číst si knihy, které je zajímají, které si samy vyberou, o kterých si mohou povídat s
ostatními (s kamarády, paní učitelkou, rodiči…) a dělit se o své čtenářské zážitky.
Čtenářsky podnětné prostředí znají už děti v MŠ. Součástí CA Knihy a písmena je otevřená
knihovnička, kde mají děti knihy nadosah, mohou si je volně brát, listovat jimi, prohlížet si je
a číst je na místě, které je jim příjemné…
Pravidelnou součástí výuky Začít spolu jsou dílny čtení, které popsala paní učitelka Eva.

Dílny čtení
Inspiraci najdeme v programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking) neboli Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
Je to komplexní vzdělávací program, tvořený praktickými technikami a metodami.
Tyto metody mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení, které pomáhá s
porozuměním předkládané látky.
Dílna čtení je celoroční systém práce, který
pomáhá dětem v tom, aby se staly skutečnými čtenáři. Vychází z programu Čtením
a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) a
nabízí možný způsob, jak rozvíjet čtenářské
dovednosti a vytvářet ve třídě čtenářské
společenství.

Náměty na dílny čtení v době domácího učení
A
Když máš dílnu
čtení doma,
čti si alespoň
dvacet minut,
ale můžeš
mnohem déle
než ve škole!

B

C

Udělej si pohodlí,
zalez si, kde je Ti
to jen příjemné, a
nenech se nikým
rušit. Je to jen tvůj
čas. Zkus si najít
nějaké speciální
místo pro čtení,
čtenářský polštářek pod hlavu,
deku atd.

Můžeš si na
dveře pokoje, ve kterém
čteš, vyrobit a
pověsit cedulku s nápisem
„nerušit - probíhá dílna
čtení“ nebo
jiný originální
nápis.

www.zacitspolu.eu
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D
Založ si vlastní
sešit, kam budeš
zapisovat jednotlivé úkoly a postřehy. Nebo si vezmi
papíry, zakládej
je do desek a na
konci domácích
dílen si svážeš
svou čtenářskou
práci.
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Úkoly a inspirace ke čtení:
Naplánuj si, že dnes vybereš kousek,
kterým bys chtěl/a nalákat kamarády k přečtení knihy, vyznač si ho
nebo zapiš a doplň komentářem,
proč právě tento úryvek a koho by
nalákal.
Vyzvi k dnešnímu čtení mamku,
taťku, sourozence nebo babičku.
Zahraj si s nimi „poslední slovo patří
mně“. Vyber část textu z knihy, tu si
označ a pak jim tuto ukázku přečti.
Zapiš si na papír, proč sis tento kousek textu zvolil/a a nech je hádat,
proč sis to vybral/a. Dobře tě znají,
určitě bude jejich hádání zajímavé!
Prožíváme teď neobvyklou dobu.
Vyber ze své knížky postavu, která
by nám svými schopnostmi, vlastnostmi nebo možnostmi mohla nějak pomoci. Napiš jí dopis, kde jí
požádáš o pomoc nebo radu a vysvětli jí, co po ní žádáš a proč.
Napiš krátce (shrň), o čem je tvá
knížka nebo knížka, kterou bys
chtěl/a doporučit někomu dalšímu.
Zaznamenej tento krátký popis nejvíce šesti větami. Ale pozor – napiš
to „malovaným čtením“. Tzn. slova,
která můžeš snadno nakreslit malým
obrázkem, namaluj do textu místo
psaní slovem.
Vytvoř reklamní plakát, který naláká
na přečtení nebo koupi knihy. Můžeš se držet těchto kroků:
• použij pestré barvy,
• zajímavě graficky zpracuj,
• uveď autora, ilustrátora,
• vymysli alespoň tři lákavá hesla,
• zapiš, pro jaké čtenáře se kniha
hodí.

Foto: Archiv Jany Zelené

Co jsme dneska četli?
Co nás dnes při čtení
nejvíce zaujalo?

Zdroj inspirace a námětů na dílny čtení: RWCT, Vendula Noháčová, Barbora Charvátová
www.zacitspolu.eu
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Máš co číst?
Protože se blíží prázdniny, připojujeme zde několik tipů a inspirací:
Tipy na letní čtení od Začít spolu
•

Na stránkách čtenářských klubů naleznete nejen řadu tipů na knihy pro děti (včetně jejich krátké anotace), ale můžete si je vyhledávat i podle oblíbeného žánru, tématu, čtenářské úrovně
atp.

•

Pokud vaše děti rády čtou v angličtině (nebo se toho nezaleknou), určitě je osloví knihy britského autora a zároveň ilustrátora Olivera Jefferse. Knihy mají hodně obrázků a celkem jednoduchý
text. Skvělá příležitost potěšit se příběhem, vystavit se jednoduché angličtině a užít si osobitý
autentický projev autora!

•

Grafické organizéry pro záznam z četby – Nápady, jak reagovat na četbu

•

Jak motivovat děti ke čtení: 7 Genius Ways to Make Kids Love Reading | Kreative Leadership

Více informací o dílnách čtení:
Šafránková, K., Šlapal, M.: Dílna čtení –
Principy a zkušenosti z programu RWCT

Děkujeme Mgr. Miroslavě Škardové, metodičce
programu Začít spolu, za podklady k tomuto dílu.

Tento projekt vznikl za
podpory Nadace České
spořitelny. Děkujeme.

Děkujeme autorce fontu Comenia Script, MgA.
Radaně Lencové, Ph.D., za poskytnutí moderního
psacího písma.
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