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Záznam z 11. setkání PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu  

každého žáka 

 

Datum a místo konání: 29. 4. 2021, Městská knihovna MH 

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

Vítová 

Program: 

1. Shrnutí informací z online schůzky 

2. Jak pokračuje Námětník 

3. Akce knihovny 

4. Předváděčka kufříků knihovny 

5. Naše kufříky PS pro ČG - představení pro MŠ, kufříky vzdělávačky, kufříky čtenářské 

dílny 

6. Představení knih z online setkání 

7. Nápady členů PS na další aktivity či akce 

8. Různé 

___________________________________________________________________________ 

1) V úvodu setkání jsme se stručně dotkly minulého emailového setkání – shodly jsme se 

na tom, že příprava kufříků pro různé cílové skupiny je obtížná skrze emaily. Proto 

toto osobní setkání. 

2) Námětník (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) obsahuje zatím pouze tipy od Heleny Kaluhové a Blanky 

Černé (vše odzkoušeno s dětmi na 1. stupni ZŠ Bakov nad Jizerou). Kdokoli další 

může svými náměty přispět k jeho vzniku do konce dubna 2021 (po osobní domluvě i 

déle). V současnosti je námětník v rukou Ivy Štrojsové, odborné konzultantky MAP a 

učitelky ČJ na GMH. Další osud námětníku probereme na následující schůzce PS. 
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V příloze tohoto záznamu naleznete nápady, které vzešly z pera Heleny Kaluhové 

(Nápady do námětníku, Eliška, O Terezce, Sofča královnou). Námětník by pak mohl 

být k dispozici na webu MAP, bylo by možné jej i vytisknout pro školy na 

Mnichovohradišťsku.  

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

pro dospělé (obě akce stále trvají). Malý tvořivec je pracovní sešit SKIPu (Sdružení 

knihoven a informačních pracovníků) pro předškolní a mladší školní děti, vychází 4x 

ročně (jarní, letní, podzimní a zimní). Knihovna je nabízí zájemcům zdarma, je možno 

nabídnout i starší čísla. Zájemci si případně mohou starší čísla dohledat na odkazu zde. 

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec. 

4) Knihovní kufříky pro dětské čtenáře: 

a) Pro předškolní a prvostupňové děti: zcela hotový je již Krtečkův kufřík, rozpracované 

jsou kufříky dinosauří, hudební, koňský, Ledové království… V kufříku jsou 

k dispozici tematické knihy, hry, omalovánky…, které si budou moci děti vypůjčit. 

Markéta Tomášová má za úkol dokoupit hry do kufříků na základě pokynů 

z knihovny. 

b) Pro druhostupňové děti budou k dispozici barevné batohy, např. batoh detektivní, 

kouzelnický, kuchařský, Minecraft… - batohy budou obsahovat knížky (beletrii i 

naučné) a další předměty k danému tématu (hry, kvízy, pomůcky k tvoření atd.). 

V době uzavřených obchodů není jednoduché kufříky či batohy plnit obsahem.  

5) Krabice pro MŠ – nápad připravit na zkoušku např. tři krabice, které by byly pro MŠ 

k dispozici v kanceláři MAP: a) Perníková chaloupka, b) Červená karkulka, c) Kufřík 

plný povolání (Romana Kolínská připravila řadu aktivit pro tuto krabici – výtvarné, 

pohybové…; Kateřina Vítová s Janou Jedličkovou dohledají knihy a hry, které by 

k tomuto tématu byly vhodné). Na setkání MŠ se pozeptat, zda by byl zájem např. i o 

logopedickou krabici. Na podzimním, snad již prezenčním setkání MŠ bude možné 

připravené krabice představit a nabídnout, případně se doptat na další témata, která by 

přicházela v úvahu.  

Krabice vzdělávačky – Helena Kaluhová s Blankou Černou by mohly připravit opět 

na zkoušku 3 krabice pro prvostupňové učitele: a) vyjmenovaná slova, b) prvouka, c) 

https://www.skipcr.cz/odborne-organy/klub-tvorivych-knihovniku/maly-tvorivec
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malá násobilka. Spousta zajímavých aktivit je na Pinterestu a na Učitelnici, je však 

třeba zjistit, zda by bylo možné je do krabic použít. Domníváme se, že na Pinterestu 

není problém, jak je to ale s Učitelnicí? Markéta Tomášová se zeptá na tuto 

problematiku (autorské právo) městské právničky. 

Kufříky čtenářské dílny – nešlo by o kufříky v pravém slova smyslu, ale spíše o 

knihu plus metodiku (pracovní sešit), které by mohly být inspirací pro prvostupňové 

učitele do čtenářských dílen (např. Polštářoví podvodníci). Helena Kaluhová pošle 

Markétě Tomášové seznam knih, které by bylo vhodné takto zakoupit do MAPí 

knihovničky.  

6) Představení knih z online setkání: 

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) 

7) Nápady členů PS na další aktivity či akce: dále budeme v rámci PS pracovat na 

kufřících a krabicích, aby se do konce tohoto školního roku dokončily a byly 

k dispozici od nového školního roku. 

8) Různé: Zajímavý tip na aplikaci READMIO (https://www.readmio.com/cz/), jde o 

projekt oživlé pohádky (či povídky) – při četbě textu se z mobilu ozývají příslušné 

zvuky připomenuté v textu. Knihovna bude určitě propagovat na svém webu a FB. 

Helena Kaluhová ještě přispěla v závěru ukázkami z žákovských prací „ze života 

rohlíků“ (např. Rohlík rybářem, Rohlík malířem…).                                                                                                                                 

Kateřina Vítová doporučila zajímavé stránky, kde doporučují současné knihy pro děti 

podle věku (tříd) a také trochu tematicky: https://ctenidetem.knihovny.cz/ 

ÚKOLY:  

1) Viz bod 4a) – splněno. Požadované hry jsou až na jednu výjimku již v knihovně. 

https://www.readmio.com/cz/
https://ctenidetem.knihovny.cz/
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2) Viz bod 5 – splněno. Dámy z knihovny dohledaly knihy vhodné do krabice pro MŠ na 

téma povolání. Některé z materiálů jsou již objednány, další budou postupně přibývat. 

Knihy s metodikami jsou též na cestě do MH.  Materiály z Pinterestu je možné 

libovolně využívat. Ohledně Učitelnice se Markéta Tomášová spojila s panem 

Hejzlarem z Učitelnice, který jí učinil následující návrh: pokud mu zašleme odkazy na 

materiály, které bychom v kufřících rády využily, probere tuto možnost s autory 

daných materiálů a ozve se nám.  

 

Další setkání PS: Bude domluveno emailem. 

 

Záznam vypracovala: Markéta Tomášová 

 

 


