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Záznam z 5. setkání PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu každého žáka 

Čtenářský inspiromat 

 

Datum a čas setkání: 19. 11. 2019, 16:30–18:30 hodin 

Místo setkání: Volnočasové centrum MH, Zámecká 744, Mnichovo Hradiště 

Přítomní: Blanka Černá, Květa Havlíková, Věra Jakubcová, Helena Kaluhová, Jana Kostková, Michala 

Mydlářová, Petra Nešvarová, Jana Rašínová, Pavla Růžičková, Markéta Tomášová, Kateřina Vítová 

(viz prezenční listina) 

Program: Čtenářský inspiromat 

 

 

          Členky pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost zájemcům z řad učitelské i rodičovské 

veřejnosti prezentovaly spoustu námětů, nápadů, knih, pomůcek a odkazů, aby čtení děti bavilo a i my, 

dospělí, si to užili. Důraz byl kladen na smysluplné trávení času s dětmi, vedení dětí ke čtení 

s porozuměním a radosti ze čtení. O většinu materiálů na setkání se postaraly Mgr. Blanka Černá a Mgr. 

Helena Kaluhová ze ZŠ Bakov nad Jizerou, které přítomným představily pomůcky, jež využívají, knihy 

do čtenářských dílen, metodiky, hry pro rozvoj čtenářské gramotnosti – vše bylo možné si prohlédnout, 

vyzkoušet… Doporučily též web Učitelnice (https://www.ucitelnice.cz/), kde jsou k dispozici finančně 

dostupné výukové materiály.  

          Setkání byla též přítomna Mgr. Kateřina Vítová, Ph.D., pracovnice Městské knihovny MH a 

zároveň místní lídr pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Kateřina Vítová představila přítomným dámám 

doporučované seznamy literatury pro děti z mateřských škol, prvního i druhého stupně základních škol 

– ve všech případech jde o současnou kvalitní oceňovanou literaturu. Jednotlivé seznamy již byly 

prezentovány na dvou předchozích akcích, jednak 8. října 2019 na akci v knihovně Četba pro školáky, 

jednak 5. 11. 2019 na Setkání vedoucích a pedagogických pracovníků mateřských škol, všechny 

seznamy jsou též k dispozici na našem webu pod PS pro čtenářskou gramotnost.  

          Květa Havlíková z řad rodičů představila jejich oblíbenou knihu Kamil neumí lítat, kterou ale 

doporučuje i pro školní práci. Kniha bohužel již není na trhu dostupná, leč v městské knihovně je 

k dispozici. Připojujeme též metodiku pro práci s touto knihou: 

https://metodika.knihovna.cz/media/2565491/a-09-kamil-neumi-litat-pohadka-o-spackovi-

knihomolovi.pdf. 

https://metodika.knihovna.cz/media/2565491/a-09-kamil-neumi-litat-pohadka-o-spackovi-knihomolovi.pdf
https://metodika.knihovna.cz/media/2565491/a-09-kamil-neumi-litat-pohadka-o-spackovi-knihomolovi.pdf
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          Další zástupkyně z řad rodičů Markéta Tomášová, představila u jejích dcer (3. třída ZŠ + MŠ) 

oblíbené knihy – ať už to jsou různé knihy bez textu (např. Rok v lese), které podněcují dětskou fantazii, 

vzbuzují u dětí řadu otázek a vedou k povídání si nad knihou a poznávání okolního světa, případně knihy 

s otevíracími okénky, jež mj. vzbuzují u dětí velkou zvědavost a zároveň procvičují jejich jemnou 

motoriku (např. Jak rostou kytičky?). Doporučila též knihy Lucie Seifertové popularizující českou 

historii, autorku Dějin udatného českého národa, jejíž knihy O králi Karlovi, O Horymírovi, O 

Bruncvíkovi atd. patří mezi jejich oblíbené. Na rozvoj slovní zásoby jsou skvělé knihy Ester Staré a 

Milana Starého Povíš mi to? či Žvanda a Melivo. K oblíbeným autorkám patří též Daniela Krolupperová, 

současná spisovatelka knih pro děti, např. Mizící hmyzíci, Jde sem lesem, Zákeřné keře atd. – ve všech 

případech se kromě poutavého příběhu děti seznámí s určitými reáliemi (např. hmyz, bylinky, jedovaté 

keře…), na konci každého příběhu jsou otázky ověřující pozornost dětí. Markéta Tomášová přinesla též 

jejich oblíbené hry, které slouží k rozvoji čtenářské gramotnosti, např. Hádanky dráčka Fráčka, hry 

Lucie Ernestové, komunikační hru Samaju od místní paní učitelky Lucie Beranové, Dixit či výukové 

karty Logico Piccolo a Logico Primo.  

          Slova se ujala též Michala Mydlářová, jež představila knihy oblíbené u jejích dětí, např. Zelené 

prasátko, kde je jeden příběh vyprávěn třemi jazyky. Strom života od Petra Síse už je určený starším 

dětem a přináší příběh Charlese Darwina. Michala Mydlářová představila řadu knih o přírodě, v mnoha 

případech s prostorovými obrázky, jež děti vždy zaujmou. A s prostorovými obrázky mají v jejich 

rodině i Exupéryho Malého prince. 

          Dostaly jsme se též k deskovým hrám, kromě vystavených her přímo na místě přítomné dámy 

doporučily např. komunikační hru Horký brambor či vzrušující slovní hru Tik tak bum! Velký výběr je 

na webu výrobce, dovozce a distributora her Alexander (https://alexander.pexi.cz/) či Dino 

(http://www.dinotoys.cz/). V souvislosti s tím došlo k diskusi na téma kroužku deskových her, který 

nabízí např. ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou či bakovská základní škola (cca 50 bakovských dětí ve 4 

klubech). Jana Kostková (ZŠ Klášter, 18 dětí) vede kroužek ve spolupráci s jedním tatínkem – uvedla, 

že je nutné si stanovit pravidla kroužku. Naráží ovšem na problém, že děti z 1. či 2. tříd neznají pravidla 

her, mnohdy ani nejsou schopné si je přečíst. Ve dvou dospělých lze kroužek vést, horší je pak situace, 

kdy je v kroužku pouze jediný dospělý. Dětem činí problém dohrát hru do konce, problém je i udržet 

rozumnou hladinu hluku.  

          Z akce bude vydána miniknížečka s prezentovanými materiály, jakási metodika pro učitele, 

soubor inspirací pro rozvoj čtenářské gramotnosti (po akci bude tedy následovat hmatatelný výstup). 

          Vzhledem k tomu, že vedoucí PS Markéta Nováková (MŠ Jivina) dlouhodobě nekomunikuje 

s nikým ze členů skupiny ani s kýmkoli z projektu MAP II Mnichovohradišťsko, poprosily jsme o 

https://alexander.pexi.cz/
http://www.dinotoys.cz/
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převzetí její úlohy Mgr. Helenu Kaluhovou (ZŠ Bakov nad Jizerou), která na setkání pravidelně dochází, 

aktivně se zapojuje do jejich příprav i v jejich samotném průběhu, úzce spolupracuje s realizačním 

týmem. Novou členkou pracovní skupiny se stala její kolegyně z bakovské školy, a sice Mgr. Blanka 

Černá.  

          V závěru setkání pozvala Kateřina Vítová přítomné na Listování, jež proběhne v pondělí 2. 

prosince v KLUBu – Lukáš Hejlík představí knihu Holčička a cigaretka. Markéta Tomášová zmínila též 

slavnostní otevření kněžmostské knihovny. Padl též návrh vyrazit v rámci pracovní skupiny v květnu na 

výjezd na knižní veletrh do Prahy.            

  

Další setkání PS: Bude domluveno emailem. 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

 

 


