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Záznam z 10. setkání PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu  

každého žáka 

emailová forma 

 

Datum a čas odeslání emailu: 26. 3. 2021 

Datum vyhotovení finálního záznamu: 12. 4. 2021 

Zapojily se: Blanka Černá, Jana Jedličková, Helena Kaluhová, Romana Kolínská, Kateřina 

Vítová 

Program: 

1. Náměty pro tvořivé psaní 

2. Nové akce v covidové době – čtenářská výzva Městské knihovny MH 

3. Nové knihy pro čtenářství 

4. Nové aktivity PS ve spolupráci s knihovnou (kufříky pro čtenáře, učitele, předčtenáře) 

5. Nápad knihovny zaměřený na starší čtenáře (batohy) 

6. Další témata členů PS 

___________________________________________________________________________ 

1) Již v loňském kalendářním roce jsme na poslední schůzce PS hovořily o návrhu připravit 

inspirativní sešit zaměřený na rozvoj psaní, určený pro žáky 1. stupně, který by obsahoval 

různé druhy aktivit podněcujících jejich tvůrčí psaní (sešit by byl jakýmsi nápadníkem aktivit 

pro učitele, kteří by mohli tyto aktivity vykonávat s dětmi; náměty pro tvořivé psaní) – členky 

PS byly vyzvány, aby vymyslely (samy, či se svými žáky) názvy příběhů (žáci by dle názvu 

psali v hodinách svůj příběh, vyprávění); několik úvodních vět, kterými by příběh mohl začít; 

závěrečnou větu; větu, která by se v příběhu mohla objevit… V příloze tohoto záznamu 

naleznete nápady, které vzešly z pera Heleny Kaluhové (Nápady do námětníku, Eliška, O 

Terezce, Sofča královnou). Vítány jsou jakékoliv další tvůrčí nápady pro tento inspirativní 

sešit – ten by pak mohl být k dispozici na webu MAP, bylo by možné jej i vytisknout pro 

školy na Mnichovohradišťsku. Komentáře stávajících nápadů, ale i vlastní návrhy pro tento 

sešit prosím zašlete nejpozději do konce dubna 2021. Náměty by bylo 
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možno zapojit do projektů a dalších předmětů (prvouka, přírodověda na 1. stupni).  

2) Akce knihovny – čtenářská výzva pro děti (sešit Malý tvořivec), čtenářská hádanka pro 

dospělé  

Malý tvořivec 

Pracovní sešit nazvaný Malý tvořivec – jaro 2021, je prací knihovnic organizovaných ve 

spolku knihoven SKAT. Jedná se o patnáct stran velikosti A4 plných úkolů, hádanek a 

doplňovaček. Děti si při jejich vyplňování užijí zábavu a zároveň procvičí spoustu dovedností. 

Sešit je určen pro předškolní a mladší školní věk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čtenářská hádanka 

Čtenářskou hádanku vymyslel nadšený čtenář Lukáš Umáčený pro ostatní naše čtenáře. Plakát 

se zadáním má formát A2, uvidíte na něm mapu Evropy a různé obrázky, které charakterizují 

názvy knih. K tomu čtenář dostane také soutěžní lístek, kam zapisuje autora rozpoznané 

knihy, její název a zemi, ke které dílo přiřadí. Tato soutěž je opravdu pro všechny: někdo 

může hodně knih znát, někdo si je může zkusit dohledat v on-line katalogu, nebo na internetu. 
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3) Nové knihy:  

Cesty ke čtenářství - vyprávějte s námi (Květuše Lepilová), je tam i CD, obsah -  ukázky 

tvořivé hry malých předčtenářů v MŠ, rozhovory s dětmi a jejich aktivity ve světě 

pohádek, zpěvu, pohybu a kresby, zamyšlení, co dítě ke knize přivádí a co ho od ní odvádí, 

úvahy o křižovatce školáka - čtenáře, diváka a tzv. multimediálního hráče 

Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků (Marcela Kotová, Grada) 

Vhodné pro MŠ i rodiče (čtenářská pregramotnost) 

4) Nové aktivity PS ve spolupráci s knihovnou (kufříky pro čtenáře, učitele, předčtenáře) 

• Kufříky pro dětské čtenáře na dané téma (některé jsou již částečně připravené, 

viz příloha Kufříky, jde o pracovní verzi tabulky  – v černé tabulce je vyplněno, 

co v kufřících již je, v červené tabulce ideální budoucí stav, který se teprve 

musí pořídit; měl by někdo nápad na indiánský kufřík?!) 

• Kufříky pro učitele na výuku – např. vyjmenovaná slova, násobilka (případná 

matematická náplň kufříků bude řešena s PS pro matematickou gramotnost)… 

• Kufříky pro MŠ – pohádkové, např. Červená karkulka (v kufříku kniha, 

leporelo, puzzle, scénář k pohádce, zalaminované kartičky na posloupnost 

pohádky, pracovní list, diplom…) 

Členky PS přispějí svými tipy na obsah jednotlivých kufříků: a) učitelského výukového 

(pomůcky + nacenit), b) dále kufříku pro dětské čtenáře na dané téma, d) a kufříku pro 

mateřské školy. 

Tipy Blanky Černé do učitelského výukového kufříku na téma VYJMENOVANÁ SLOVA 

(pro výuku 3. třídy, opakování 4. třídy) – přidává odkazy na konkrétní produkty: 

- Materiály z Učitelnice - se stahují na počítač a tisknou – buď barevně nebo černobíle a 

pak se z těmi materiály dál pracuje – laminuje, stříhá – je to poměrně náročné na čas, 

ale zase to pak udělá radost dětem i mně. 

- Pak posílám hru a nějaké knižní materiály 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/6481 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/5069 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/6914 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/6722 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/6481
https://www.ucitelnice.cz/produkt/5069
https://www.ucitelnice.cz/produkt/6914
https://www.ucitelnice.cz/produkt/6722
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https://www.ucitelnice.cz/produkt/2211 

https://www.sevt.cz/produkt/kvido-icka-vyjmenovana-slova-hrave-

57143029985/?gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgVhhLrGX_4itsTWB1q_eyYxu0S7ACRgoegepE-

RgEh2SrGoZYI7nKRoCPp8QAvD_BwE 

https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-

slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=

g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&ca

mpaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-

450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr

_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE 

https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-

vyjmenovanych-a-pribuznych-

slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g

&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&cam

paignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-

414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr

_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE 

https://www.megaknihy.cz/nezarazeno/280668-desetiminutovky-vyjmenovana-

slova.html?block=related&position=1 

Tip Romany Kolínské do kufříku pro MŠ: Tápala jsem, jak uchopit kufřík pro MŠ. Napadlo 

mě udělat projekt: povolání mých rodičů. Je to vypracované pro potřebu paní učitelky. Po 

vytisknutí souboru lze s tímto materiálem pracovat celý týden. Je to pro věkovou skupinu 

předškoláků. V příloze je vypracovaný projekt. Nevím přesně, jaká má být finální podoba, co 

mám zpracovat a jakou formou. Kdyby Vás cokoliv napadlo, na čem mám stavět, budu ráda.  

 

5) Nápad knihovny zaměřený na starší čtenáře (tematické batohy) – např. batoh detektivní, 

zvířecí, rostlinný, kouzelnický, koňský, Minecraft, kuchařský, komiksový a magický… (děti 

si na prázdniny půjčí batoh, kde je kniha, ale třeba i hra, kvízy…), návrh na batoh: Turistický 

batoh NH 100 10 l fialový QUECHUA | Decathlon (10 kusů) 

Stejně jako připravujeme tematické kufříky pro mladší čtenáře, chceme půjčovat tematické 

„soubory“ i starším dětem. Protože kufříky patří mladší věkové kategorii, rozhodly jsme se 

starším dětem půjčovat jednoduché barevné batohy, které by měly vždy obsahovat knížky 

(naučnou lit. i beletrii) a další předměty k danému tématu. „Dalšími předměty“ myslíme to, co 

pomáhá rozvíjet dětskou fantazii, myšlení, vyjadřování, ale také pomáhá např. se začleněním 

dětí do skupiny, s kooperací – tzn. hry, kvízy, pomůcky k tvoření apod. 

https://www.ucitelnice.cz/produkt/2211
https://www.sevt.cz/produkt/kvido-icka-vyjmenovana-slova-hrave-57143029985/?gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgVhhLrGX_4itsTWB1q_eyYxu0S7ACRgoegepE-RgEh2SrGoZYI7nKRoCPp8QAvD_BwE
https://www.sevt.cz/produkt/kvido-icka-vyjmenovana-slova-hrave-57143029985/?gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgVhhLrGX_4itsTWB1q_eyYxu0S7ACRgoegepE-RgEh2SrGoZYI7nKRoCPp8QAvD_BwE
https://www.sevt.cz/produkt/kvido-icka-vyjmenovana-slova-hrave-57143029985/?gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgVhhLrGX_4itsTWB1q_eyYxu0S7ACRgoegepE-RgEh2SrGoZYI7nKRoCPp8QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/192025-vyjmenovana-slova.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TVRreU1ESTFNVGt5TURJMQ==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-450238340322&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgf-nzgtLtVt_DKFQLCdHA-yM0CTuikIm1FwHEK93tjgIhvoluaPkfxoCHOQQAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/cesky-jazyk/250581-sykorciny-syrecky-obrazkovy-slovnik-vyjmenovanych-a-pribuznych-slov.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TWpVd05UZ3hNalV3TlRneA==&utm_pab=&matchtype=&network=g&device=c&creative=63152076610&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=193922770&adgroupid=19959225370&feeditemid=&targetid=pla-414081747970&loc_physical_ms=1003799&loc_interest_ms=&searchtype=search&gclid=CjwKCAjwr_uCBhAFEiwAX8YJgd4Xzy9P7aqer-9Ua2g7RctybT7rQ-wFcGQXKRDVz-Vgl_1KZCpRFRoCOt0QAvD_BwE
https://www.megaknihy.cz/nezarazeno/280668-desetiminutovky-vyjmenovana-slova.html?block=related&position=1
https://www.megaknihy.cz/nezarazeno/280668-desetiminutovky-vyjmenovana-slova.html?block=related&position=1
https://www.decathlon.cz/batoh-nh-100-10-l-fialovy-id_8502157.html
https://www.decathlon.cz/batoh-nh-100-10-l-fialovy-id_8502157.html
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Batohy nebudou k dispozici pouze o prázdninách, ale během celého roku. 

6) Další témata členů PS 

Bez připomínek. 

 

 

Úkoly: 

1) Náměty pro tvořivé psaní: komentáře stávajících nápadů, ale i vlastní návrhy pro tento 

sešit prosím zašlete nejpozději do konce dubna 2021. 

2) Členky PS přispějí svými tipy na obsah kufříků: a) učitelského výukového (pomůcky 

+ nacenit), b) dále kufříku pro dětské čtenáře na dané téma, d) a kufříku pro mateřské 

školy. 

Je třeba, aby se navrhované předměty vešly do kufříku 23x33x10 cm (přičemž jsou 

navíc zakulacené 2 rohy) spolu s knihami. 

3) Seznámení s webem: https://www.ucenisnapadem.cz/. ZŠ Bakov nad Jizerou 

zakoupila pomůcky a představí je na schůzce pracovní skupiny, která proběhne 

prezenční formou (zůstává z loňského roku). 

 

Další setkání PS: Bude domluveno emailem. 

Záznam vypracovaly: Helena Kaluhová a Markéta Tomášová 
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