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Záznam z 13. setkání PS pro čtenářskou gramotnost a k rozvoji potenciálu  

každého žáka 

 

Datum a místo konání: 19. 10. 2021, kancelář MAP ve Volnočasovém centru MH 

Zúčastnily se: Blanka Černá, Helena Kaluhová, Jana Kostková, Jana Rašínová, Markéta 

Tomášová, Kateřina Vítová 

Program: 

1) Informace z veletrhu knihy v Praze 

2) Seznámení se zajímavými knihami a hrami pro rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ a ZŠ 

3) Ediční plán Portál 2021 

4)Připravované akce – pozvánky a návrhy na aktivity 

5) Výukové krabice pro učitele – představení 

6) Prezentace pomůcek Učení s nápadem 

7) Různé 

___________________________________________________________________________  

1) Informace z veletrhu knihy v Praze 

Po úvodním přivítání přítomných poinformovala Helena Kaluhová o veletrhu knihy v Praze, 

kterého se zúčastnila ještě s Janou Jedličkovou (vedoucí Městské knihovny v Mnichově 

Hradišti). Společně zhlédly velké množství knih z různých nakladatelství včetně dětských 

knih. Nejvíce je zaujaly knihy z nakladatelství Portál, konkrétně kniha Philippa Brasseura: 

1 001 her s knížkou / Jak udělat z dítěte skutečného čtenáře. Kniha obsahuje 9 kapitol a 

Čtenářský inspirovat a již je k dispozici v mnichovohradišťské knihovně. 

Láska ke knihám se v dětech dá probudit mnoha různými způsoby. Zdaleka to neobnáší jen 
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předčítat nebo číst text. Jak to udělat? Hrou, kreslením, vymýšlením, mluvením, pantomimou, 

a to není zdaleka všechno. 

Další zajímavý tip:  

Zábavné luštění – pranostiky  

 

Znáš české pranostiky? Baví tě luštění šifer, křížovek a doplňovaček? 

Pak otevři tento sešit a procvič si svoje znalosti, ať víš, jaké počasí je 

aprílové, co udělá svatá Lucie s nocí nebo na kterém zvířeti přijede 

svatý Martin. V publikaci najdete: - 108 zábavných úkolů: šifry, 

křížovky, osmisměrky, doplňovačky a mnoho dalších, - srozumitelné 

vysvětlení významu méně známých pranostik. 

 

 

Zábavné luštění – přísloví a pořekadla 

 

V publikaci najdete: 

- 108 zábavných úkolů: šifry, křížovky, osmisměrky, doplňovačky 

a mnoho dalších, 

- srozumitelné vysvětlení významu všech luštěných přísloví a 

pořekadel. 
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Pohádkové únikovky 

Pohádky nejsou jen k vyprávění, můžete je zažít na vlastní kůži. 

Připravili jsme pro vás čtyři napínavé pohádkové hry, které si 

určitě zamilujete. 

Vyjděte vstříc velkému dobrodružství, zapojte mozkové závity 

a vyluštěte všechny hádanky a úkoly kouzelného světa. A nebudou 

to úkoly lecjaké. Čekají vás i nejrůznější překvapení a nástrahy. 

Kouzlit se bude na zemi i pod vodou, kde se potkáte s drakem 

Drapákem, zlým čarodějem Zlobuchem, vodníkem Brekelínem 

i zakletou princeznou. 

 

Členky pracovní skupiny měly možnost si konkrétní tituly osobně prohlédnout a shodly se na 

tom, že by jarní setkání pracovní skupiny mohlo proběhnout formou výjezdu na veletrh knihy 

(ideálně o víkendu, aby byl dostupný pro všechny členky PS).  

 

2) Seznámení se zajímavými knihami a hrami pro rozvoj čtenářské gramotnosti v MŠ 

a ZŠ 

Helena Kaluhová též poreferovala o hrách, které vznikly na základě již vydaných knih a které 

tak rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Mohou být školami využity např. ve školních družinách 

či v klubech deskových her.  

 

Malý poseroutka – 10sekundová výzva DINO 

 

V téhle hře se vyhrává rychle. Stačí jen obejít nijak zvlášť dlouhý 

herní plán. Je to ale opravdu taková hračka? Herní plán se vám 

podaří obejít jen tehdy, když splníte dostatek výzev, které vás 

posouvají vpřed. Do výzvy se můžete vrhnout po hlavě nebo ji 

zdvořile odmítnout. Ovšem jakmile ji přijmete, máte na její 

splnění jen 10 sekund. 
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Herní sadu ilustroval autor úspěšné knižní série Deník malého poseroutky, Jeff Kinney. 

Rychlá a zábavná hra bude sklízet úspěchy nejen u malých čtenářů, ale i u jejich rodičů. 

Jaké výzvy vás čekají? Těšte se na dovednostní úkoly s míčkem, postřehovky s kostkami, 

trápení mozkových závitů nebo úkoly dvojic. Hra prověří nejen vaši obratnost a bystrost, ale i 

důvtip a kreativitu. 

Balení obsahuje: 1 herní plán, 6 figurek, 90 hracích karet, 3 kostky se symboly, 1 přesýpací 

hodiny, 1 míček, pravidla. 

https://www.mojedino.cz//out/pictures/wysiwigpro/n%C3%A1vody/Mal%C3%BD%20poser

outka%2010-sekundov%C3%A1%20v%C3%BDzva%20_No%20623941.pdf 

 

 

Hra Pohádkáři 

 

Kouzelná dětská hra plná příběhů se zvířecími hrdiny. 

"Bylo, nebylo, v dobách, kdy dospělí byli ještě malé děti a 

milovali dobrodružné příběhy, našli Wilfried s Marií 

kouzelnou knihu. Mohli vstoupit do jejích příběhů a spřátelit se 

se spoustou zábavných zvířecích hrdinů..."   Představte si 

hrdiny, kteří se mohou zhostit libovolné role - statečného 

rytíře, osamělého muzikanta, zvědavé čarodějnice nebo nemotorného ninji... Oblíbený příběh 

bude s novými hrdiny stále zábavný a dnešní zlý kouzelník může být zítra klidně námořním 

kapitánem. Rozhodnutí je jen na vás. Použijte svůj důvtip a představivost a vytvořte příběhy 

plné hrdinů, kteří se do nich hodí nejlépe.  

https://www.planetaher.cz/pohadkari 

 

 

 

 

 

https://www.mojedino.cz/out/pictures/wysiwigpro/n%C3%A1vody/Mal%C3%BD%20poseroutka%2010-sekundov%C3%A1%20v%C3%BDzva%20_No%20623941.pdf
https://www.mojedino.cz/out/pictures/wysiwigpro/n%C3%A1vody/Mal%C3%BD%20poseroutka%2010-sekundov%C3%A1%20v%C3%BDzva%20_No%20623941.pdf
https://www.planetaher.cz/pohadkari
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Medvěd wrr – karetní hra 

Medvěd Wrr je karetní hra vycházející z dětské knihy „Medvěd 

Wrr: Po přečtení zavřít“. V knize se plyšový medvěd Wrr ztratí 

v tajemné továrně, ve které želvák Edwards tiskne knihy na 

kouzelném tiskařském stroji. Z jedné omylem nezavřené knihy 

mu však uteče banda pirátů, kteří chtějí stroj zneužít, a tak 

Edward raději poschovává 4 klíčové součástky stroje do jiných 

knih. Zapomene však, do kterých, a když se tedy později 

v příběhu setká s medvědem Wrr, požádá ho, zdy by součástky 

nenašel dřív, než se to podaří pirátům. Wrr tak vstupuje do 

různých knih, kde se stává součástí děje, pátrá po součástkách a bojuje s piráty. 

https://www.knihydobrovsky.cz/hra/medved-wrr-karetni-hra-

81204098?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA-

Ostatn%c3%ad|Hry+(300%2b)&utm_content=Medv%c4%9bd+Wrr:+karetn%c3%ad+hra+-

+Michal&utm_term=hra+medv%c4%9bd+wrr 

 

Pekelné učení s čertíkem Kvítkem 

Čertík Kvítko je normální čertí kluk, veselý 

a kamarádský rošťák. Stejně jako vy, děti, musí 

chodit do školy (i když ta jeho samozřejmě vypadá 

trochu jinak: všude v ní bublají kotlíky, hoří ohně, 

pobíhají strašidelní i legrační čerti…). A stejně jako 

vy se musel naučit číst, psát, počítat. Teď přišla 

v jeho čertí škole řada na vyjmenovaná slova. Ta 

jsou pěkně zapeklitá a občas dají Kvítkovi pěkně 

zabrat. 

V jedné zastrčené části pekla pracují čerti, kteří v pekelné škole propadli. Je jich dvanáct 

a Kvítko se s nimi kamarádí. Jeho pekelní strýčkové jsou trochu moulové, nešikové, 

popletové… ale jsou hodní a s Kvítkem se kamarádí. Občas mu ukáží zákoutí pekla, která 

znají jen staří čerti jako oni, nebo ho vozí na pekelném vozíku na uhlí. Kvítko jim za to rád 

pomáhá. Nejčastěji je odpoledne doučuje: jeho pekelní strýčkové jsou totiž staří propadlíci, 

https://www.knihydobrovsky.cz/hra/medved-wrr-karetni-hra-81204098?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA-Ostatn%c3%ad|Hry+(300%2b)&utm_content=Medv%c4%9bd+Wrr:+karetn%c3%ad+hra+-+Michal&utm_term=hra+medv%c4%9bd+wrr
https://www.knihydobrovsky.cz/hra/medved-wrr-karetni-hra-81204098?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA-Ostatn%c3%ad|Hry+(300%2b)&utm_content=Medv%c4%9bd+Wrr:+karetn%c3%ad+hra+-+Michal&utm_term=hra+medv%c4%9bd+wrr
https://www.knihydobrovsky.cz/hra/medved-wrr-karetni-hra-81204098?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA-Ostatn%c3%ad|Hry+(300%2b)&utm_content=Medv%c4%9bd+Wrr:+karetn%c3%ad+hra+-+Michal&utm_term=hra+medv%c4%9bd+wrr
https://www.knihydobrovsky.cz/hra/medved-wrr-karetni-hra-81204098?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA-Ostatn%c3%ad|Hry+(300%2b)&utm_content=Medv%c4%9bd+Wrr:+karetn%c3%ad+hra+-+Michal&utm_term=hra+medv%c4%9bd+wrr
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kteří ve škole pomotali všechno, co mohli. Dokud nedoženou to, co se ve škole nenaučili, 

musí pracovat v tomto tmavém koutu pekla. Teprve když se jim podaří naučit se něco nového, 

mohou se s Kvítkem podívat ven za vámi, dětmi. Kvítko se svými strýčky právě probírá 

vyjmenovaná slova. Pojďme jim společně pomoci je zvládnout! 

Hra obsahuje: hrací desku, kostky a figurky, 188 karet, 40 žhavých uhlíků, 36 čertů, 

4 odkládací destičky. 

Hra je určena pro 2 až 4 hráče od 8 do 12 let. Jedna hra trvá cca 20 minut. 

Autorkou předlohy je Romana Suchá, zkušená autorka více než 20 knížek a pracovních sešitů 

pro předškoláčky a malé školáky. Hra Pekelné učení s Čertíkem Kvítkem navazuje na řadu 

pracovních sešitů s Čertíkem Kvítkem, které Romaně Suché vycházejí v nakladatelství 

Albatros. 

Vtipné postavičky Čertíka Kvítka a 12 zapomětlivých strejdů čertů, které Kvítko doučuje, 

vytvořil ilustrátor Jan Pomykač, který byl za svou tvorbu oceněn cenou Muriel za nejlepší 

komiksové stripy. 

https://www.agatinsvet.cz/pekelne-uceni-s-certikem-kvitkem-vyjmenovana-

slova/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA&utm_content=All&ut

m_term=#description 

 

Vzhůru na vlastivědu! 

Desková hra procvičující vlastivědu – Vzhůru 

na vlastivědu! 600 záludných otázek a odpovědí 

prověří a procvičí znalosti dětí na prvním stupni 

základních škol v oblastech zeměpisu, dějepisu, 

občanské výchovy a orientace ve slepé mapě. 

www.skolnihry.cz 

www.vzhurunaprirodovedu.cz 

 

3) Ediční plán Portál 2021 

Helena Kaluhová představila zúčastněným též ediční plán nakl. Portál pro rok 2021: 

https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/edicni-plan 

https://www.agatinsvet.cz/pekelne-uceni-s-certikem-kvitkem-vyjmenovana-slova/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA&utm_content=All&utm_term=#description
https://www.agatinsvet.cz/pekelne-uceni-s-certikem-kvitkem-vyjmenovana-slova/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA&utm_content=All&utm_term=#description
https://www.agatinsvet.cz/pekelne-uceni-s-certikem-kvitkem-vyjmenovana-slova/?utm_source=sklik&utm_medium=cpc&utm_campaign=3_PLA&utm_content=All&utm_term=#description
http://www.skolnihry.cz/
http://www.vzhurunaprirodovedu.cz/
https://nakladatelstvi.portal.cz/nakladatelstvi/edicni-plan
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4) Připravované akce – pozvánky a návrhy na aktivity 

Markéta Tomášová pozvala přítomné na akce, jež jsou realizačním týmem již připraveny a 

které se dotýkají rozvoje čtenářské gramotnosti: 

 

6. 11. Dětská knížka jako vrátka do světa „umění“ – divadla, galerie… (akce pro děti-

nečtenáře a jejich rodiče, ale i učitele či vychovatele a průvodce dětí, uskuteční se v MC 

Kohoutek v sobotu 6. 11. dopoledne, akci bude lektorovat PaedDr. Lenka Hřibová) 

 

20. 11. Bystřiště mozkových závitů s moderními společenskými hrami (akce pro děti ve věku 

4-12 let, ale i jejich dospělý doprovod, uskuteční se v sobotu 20. listopadu odpoledne ve 

Dnebohu) 

 

5) Výukové krabice pro učitele – představení 

Markéta Tomášová představila přítomným výukové krabice pro učitele, které vzešly z návrhu 

pracovní skupiny a které zejména za pomoci Heleny Kaluhové finalizovala během letních 

prázdnin. Vzniklo celkem 5 krabic, čtyři pro MŠ (Perníková chaloupka, Červená karkulka, 

Povolání, Logopedie), jedna pro ZŠ (Vyjmenovaná slova). Za úvahu by ještě stálo připravit 

krabice pro ZŠ na matematiku (násobilka) či prvouku (např. lidské tělo). Více informací o 

krabicích včetně jejich obsahu a fotografií je na webu MAP: http://www.map-mh.cz/vyukove-

krabice-pro-ucitele/. Jana Rašínová, ředitelka ZŠ Klášter Hradiště nad Jizerou, krabice 

ocenila, zmínila, že by bylo skvělé mít podobné tematicky zaměřené krabice v každé škole. 

Kateřina Vítová přispěla svým tipem z knihovny, kde půjčují dětem kufříky – na jejich 

kontrolu si nechávají 24 hodin, během nichž se dítěti mohou ozvat s tím, že něco chybí. 

 

6) Prezentace pomůcek Učení s nápadem 

Blanka Černá, učitelka na ZŠ Bakov nad Jizerou, 

představila Učení s nápadem, konkrétně jejich sadu 

Počítáme do 1000 prakticky a hravě. Ačkoliv jsou 

sady poměrně nákladné, ocenila jejich zpracování a 

možnost využití během výuky. Jana Rašínová 

http://www.map-mh.cz/vyukove-krabice-pro-ucitele/
http://www.map-mh.cz/vyukove-krabice-pro-ucitele/


 

 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko je podpořen z OP VVV           www.map-mh.cz     
(CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009138) 

uvedla, že od stejné firmy má i nástěnné pomůcky, které slíbila nasdílet i s ostatními. 

https://www.ucenisnapadem.cz/kategorie-produktu/zakladni-skola/ 

 

7) Různé 

Helena Kaluhová též zmínila pracovní listy Grada ke knihám V. Válkové, jež je možné využít 

ve výuce či v rámci projektů (např. dějepisných): https://www.grada.cz/detsky-knizni-

klub/dkk/ke-stazeni/ 

Instpirace pro MŠ – nakl. Raabe: Malé příběhy o velkých věcech 

Díky publikaci Malé příběhy o velkých věcech si děti rozvinou své sociálně emoční 

dovednosti a také posílí svou schopnost 

spolupráce. Aktivity postavené na jednotlivých příbězích 

Daisy Mrázkové směřují k naplnění individuálních potřeb 

dětí, vedou k zamyšlení a poskytují podněty ke hrám venku 

i uvnitř. 

Podrobný popis sedmi programů vcházejících z 

populárních knih Daisy Mrázkové 

Propojení příběhů, přírody a sociálních témat 

Komplexní rozvoj dítěte (motorika, tvořivost, environmentální senzitivita, smyslové vnímání, 

kognitivní rozvoj) 

Možnost rozdělit programy na malé části či si vybrat jednotlivé činnosti 

 

Kateřina Vítová z Městské knihovny MH zmínila, že jsou knihovnice opět ochotné vyjet do 

mateřských škol se svými dvěma programy (pro mladší a starší děti) – povídání o knížkách, 

o pohádkách a pohádkových postavičkách (pexeso, omalovánky, pohybové aktivity). Dámy 

ze ZŠ Klášter potvrdily, že program měl v jejich MŠ velký ohlas. Stačí zkontaktovat 

knihovnu, domluvit si termín a uvést, pro jakou skupinku by šlo, zda o děti věkově smíšené 

nebo rozdělené na mladší a starší. Markéta Tomášová poprosila Kateřinu Vítovou, zda by 

přicházelo v úvahu další představení knih pro MŠ na některém z dalších setkání učitelek 

MŠ – Kateřina Vítová toto představení přislíbila. Knihovna nabízí též programy pro ZŠ 

(programy jsou rozepsané i s anotacemi na webu MAP pod pracovní skupinou pro čtenářskou 

gramotnost: http://www.map-mh.cz/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-

https://www.ucenisnapadem.cz/kategorie-produktu/zakladni-skola/
https://www.grada.cz/detsky-knizni-klub/dkk/ke-stazeni/
https://www.grada.cz/detsky-knizni-klub/dkk/ke-stazeni/
http://www.map-mh.cz/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka-2/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka/
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gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka-2/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-

gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka/). 

Markéta Tomášová představila zúčastněným dokument Strategie rozvoje vzdělávání s 

akcentem na kapacity školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště (viz příloha) a 

poprosila přítomné o jeho studium a případné postřehy, doplnění, opravy, připomínky, a sice 

do pátku 5. 11. 2021.  

 

Od mladoboleslavského MAPu dorazila též nabídka akcí, na které je možné se též přihlásit: 

15. 11. 2021 (14-17 h, Městská knihovna MB) Praktický seminář tvůrčího psaní se 

spisovatelem Reném Nekudou 

(http://www.vzdelavanimb.cz/assets/File.ashx?id_org=500120&id_dokumenty=1508). 

Markéta Tomášová zmínila též nabídku KDM na workshopy pro učitele na téma ICT. 

Všechny zúčastněné tuto nabídku obdrží do emailu (ředitelům tato nabídka již emailem přišla) 

a po jejím prostudování mohou napsat zpětnou vazbu, o jaké školení by měly zájem. 

Posledním bodem pak bylo připomenutí existence letního čtenářského klubu, který byl 

připraven Mgr. Ivou Štrojsovou (GMH) pro letošní léto: obsahuje 4 čtenářská zastavení, která 

jsou tvořena formou pracovních listů využitelných pro rodiny i školní třídy. Čtení nás 

tematicky zavede a některá z míst v Mnichově Hradišti, konkrétně do třešňové aleje, ke kapli 

sv. Anny, k „Benešovce“ a k Jizeře. Text básně, romány, povídky či další žánry souvisejí 

nějakým způsobem vždy s daným místem, které v nás má čtenářský zážitek ještě prohloubit 

či vyzvat k přemýšlení. 

http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub/ 

http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub-2-kvetiny-louka-a-kniha/ 

http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub-3-tzv-benesovka/ 

http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub-4/ 

 

Přílohy:  

http://www.map-mh.cz/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka-2/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka/
http://www.map-mh.cz/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka-2/pracovni-skupina-pro-ctenarskou-gramotnost-a-k-rozvoji-potencialu-kazdeho-zaka/
http://www.vzdelavanimb.cz/assets/File.ashx?id_org=500120&id_dokumenty=1508
http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub/
http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub-2-kvetiny-louka-a-kniha/
http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub-3-tzv-benesovka/
http://www.map-mh.cz/2021/07/letni-ctenarsky-klub-4/
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Programy knihovny pro 1. a 2. stupeň ZŠ 

Strategie rozvoje vzdělávání s akcentem na kapacity školských zařízení v ORP Mnichovo Hradiště 

ICT pro pedagogy 

 

Další setkání PS: Bude domluveno emailem. 

 

Záznam vypracovaly: Helena Kaluhová a Markéta Tomášová 

 

 


