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ZÁPIS ze setkání 
Pracovní skupiny čtenářská gramotnost 

 
 

MAP III Vysokomýtsko 
21. 11. 2022, 14:00 – 18:00 hod., Městská knihovna Choceň 

 

Přítomni za pracovní skupinu:, Ludmila Borovcová, , Tereza Dejdarová, Alena Plháková,  
Omluveni za pracovní skupinu: Petra Smutná, Kateřina Novotná, Jana Tomášková, Martina Krsková 
 
Za realizační tým: Veronika Pažinová, Petra Čejková 
 
Další přítomná: PhDr. Hana Holubkovová 

 
Body jednání: 

 Uvítání 

 Představení aktivit na podporu čtenářské gramotnosti  

 Sdílení zkušeností 

 Diskuse 

 Závěr 

 
Průběh jednání: 
 
Petra Čejková zahájila jednání ve 14:00 hod. Představila program setkání. Hlavním bodem jednání bylo 
přivítání hosta paní Hany Holubkovové, lektorky, překladatelky a propagátorky čtenářských dílem 
v základních školách. Paní Holubkovovou jsme oslovily na základě požadavků vzešlých z minulého setkání 
pracovní skupiny čtenářská gramotnost. 
 
Úvodem paní Holubkovová představila své aktivity ve čtenářských klubech. Jednalo se zejména o aktivity, 
které mají za cíl u dětí a žáků vzbudit a prohloubit zájem o čtení. Dále představila a názorně ukázala možnosti, 
jak děti hravou formou motivovat k práci s knihou. Účastníci si mohli vyzkoušet hry, hádanky, doplňovačky, 
na podporu tvůrčího psaní a vyhledávání v textu. Dále paní Holubkovová prezentovala různé formy práce 
s knihou. Vše si mohli účastníci přímo na místě vyzkoušet. Tyto aktivity se shledaly s velkým ohlasem. Jednalo 
se například o hru DOMINO (žáci přikládají knihy k sobě dle této známé hry, hledají souvislosti).  
Velkým tématem byly aktivity na podporu tvůrčího psaní a jeho prezentaci. V tomto případě si účastníci 
mohli vyzkoušet práci s hlavními body příběhu (postava – předmět – prostředí - událost). Na jednoduchém 
příběhu o Červené Karkulce si mohli vyzkoušet možnosti s různým obsazením daných pozic. Jednalo se o 
velmi zajímavou aktivitu, která si též vysloužila veliký zájem. 
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Na setkání byly představeny a doporučeny knihy: 

Nilsson: Gorila a já 
Nekuda: Příběhostroj (pro práci s vyprávěním a vymýšlením příběhů) 
Trávníček: Česká čtenářská republika (čtenáři a čtení - výzkum sociologický, velmi čtivě a přehledně 
zpracovaný)  
Pilátová: Veverka z Vamberka (byla hodně oblíbená (-: ) 
P. Brasseur 1001 her s knížkou 

https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/1001-her-s-knizkou/ 

https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media//Metody/Brasseur.1001%20activites%20autour%20du

%20livre.inspirace%20pro%20ctenarske%20lekce.k%20tisku.pdf) 

 
Účastníci si sdíleli tyto užitečné odkazy: 

Nová škola, o.p.s.: https://new.ctenarskekluby.cz/  
Inspirace:  

https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media/Metody/s-knihou-po-skole.pdf  (závěrečný text 

shrnující projekt čtenářských klubů v různých městech v ČR; včetně metodiky čtenářských klubů) 

https://new.ctenarskekluby.cz/co-nabizime/kurzy nabídka kurzů  "Jak založit čtenářský klub" 

https://new.ctenarskekluby.cz/knihy/kluby-a-skoly   

Další inspirace pod záložkou Naratologie (Učíme se příběhem) a Zkoumavé čtení (další projekty na 

podporu čten.gramotnosti) 

https://new.ctenarskekluby.cz/storage/app/media//naratologie/vypravec_plakaty.zip 

https://www.holubkovova.cz/1503-2/ 

Další inspirace:  

pohádkové karty z MK Praha  

https://search.mlp.cz/cz/titul/pohadkove-karty/4422992/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:177240871-

amp:key-eq:4422992 

karty v pdf: https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/42/29/92/pohadkove_karty.pdf 

https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/1001-her-s-knizkou/ 

recenze na knihy 

https://mravencichuva.cz/ 

https://www.dlouhapuncocha.cz/  

www.iliteratura.cz  

grafické organizéry (Kritické myšlení) 

https://www.nakladatelstvi-safran.cz/kategorie-produktu/zaznamy-z-cetby-pomoci-grafickych-organizeru/ 
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Všechny výše uvedené informace budou předány i ostatním členům pracovní skupiny. Na dalších setkáních 
bude probíhat výměna zkušeností v práci s obdrženými materiály. Veškeré výstupy budou též zpracovány a 
zveřejněny na www stránkách projektu.  
 
 
Zapsala:  Petra Čejková, dne 22.11.2022 


