
                    Plán čtenářské gramotnosti na školní rok 2018/2019 

 

Září         –    prohlídka školní knihovny, registrace čtenářů 

- učitelé ČJ – výběr knih pro společné čtení a doporučenou četbu, návrhy na        

doplnění knihovny o nové tituly 

- žádost o finanční podporu na doplnění knihovního fondu (SRPŠ) 

- výběr zajímavých slohových prací a básniček do školního  sborníku/literárních    

soutěží 

- informatika v městské knihovně pro žáky 6. tříd 

 

Říjen       -    Týden knihoven  

       -    dohodnutí besed v Městské knihovně Čelákovice 

       -    návštěva Dne otevřených dveří 

                -    besedy k výročí vzniku republiky 

     -    komiksový workshop - Pavel Vydra 

     -    beseda se spisovatelkou Veronikou Válkovou 

  

 

Listopad  -    besedy na téma 1. republika 

      

Prosinec  -    vánoční čtení pohádek a vánočních příběhů 

     -    recitační soutěž autorských básní 

                

Leden     -    besedy v městské knihovně dle nabídky 

 

Únor       -   besedy v městské knihovně dle nabídky 

 

Březen   -    Noc s Andersenem (29.března 2019) 

              -    četba doporučených i vlastních knih, seznámení s knižními novinkami, četba  

         ukázkové kapitoly z právě vycházejících knih, účast v internetových soutěžích 

        pořádaných nakladatelstvím Albatros, Fragment apod., celovečerní hra na téma 

        přečtené knihy 

   -   SUK – hlasování o nejlepší dětskou knihu  

 

Duben   -   besedy v městské knihovně dle nabídky 

 

Květen  -   autorské čtení (próza) 

 

Červen  -   besedy v městské knihovně dle nabídky 

  -   literární vycházky 

 

 

- Školní knihovna – dostupnost knih pro žáky i učitele zdarma, prohlídka 

knihovny samostatně nebo s třídními učiteli, popř. v rámci družiny,  

- vyhledávání v programu Lanius, připojení na internet, tiskárna, skener 

doplňování knižního fondu novinkami v dětské literatuře, po dohodě 

s vyučujícími pořizovány sady knih pro společné čtení ve třídě 

- spolupráce nakladatelstvím EGMONT a FRAGMENT –knižní kluby, 

s nakladatelstvím ALBATROS - KMČ, nakl. MLADÁ FRONTA 



- Městská knihovna Čelákovice – besedy o spisovatelích, knihách, ucelené  

přednášky o různých obdobích literatury české i světové včetně videoukázek  

a poslechu; orientace v knihovně a vyhledávání v katalozích 

          Týden knihoven – Den otevřených dveří, 1x za dva roky literární soutěž      

-    vánoční čtení pohádek a příběhů s vánoční tématikou 

- Noc s Andersenem – akce na podporu čtenářské gramotnosti 

- Mimočítanková četba – vlastní i doporučená, tvorba čtenářského deníku či 

 referátů o přečtených knihách dle předem zadaných kritérií, podvojný deník 

Utváření vlastního názoru na přečtenou knihu a její doporučení spolužákům  

např. formou prezentace na webových stránkách školy, sestavení žebříčku 

nejoblíbenějších knih, anketa apod. 

- využití nabídek Klubu mladého čtenáře, nakladatelství Albatros, Mladá 

fronta,Meandr, Baobab apod. 

Žáci si vybírají texty samostatně, učitelé žáky metodicky vedou při volbě knih,            

mají přehled o vhodných textech a umějí vyhodnotit aktuální možnosti a potřeby   

každého žáka 

- Knihy vhodné k četbě jsou zpřístupněny žákům i ve třídách 

- Čtení s porozuměním – žák hledá v textu informace sám nebo se spolužáky, 

rozhoduje se o tom, které informace jsou důležité, do jaké míry jsou 

důvěryhodné, dokáže text převyprávět, vytvoří osnovu přečteného příběhu, 

nakreslí ilustraci, převede příběh do formy komiksu, napíše dopis postavě  

z knihy, podle vodítek odhadne, o čem příběh bude, kdo v něm bude vystupovat,    

odhadne, jak příběh skončí, rozlišuje fikci od skutečnosti, vyjadřuje, co ho při 

četbě napadá, zdůvodní, proč se mu text líbí/nelíbí  

- produktivní psaní – žáci se snaží porozumět textům i tím, že je sami vytvářejí 

- skládačkové čtení, čtení zpřeházeného textu, tvorba vlastní čítanky nebo vlastní 

knížky apod. 

- ve všech předmětech podporovat čtenářskou gramotnost, využívat při výkladu i 

opakování látky čtení příběhů, např. matematické pohádky, čtení odborných 

časopisů, nechat číst zadání úloh žáky, čtení s otázkami, kritické čtení 

sledovat více to, jak se zlepšuje výkon dětí ve čtení a ne to, zda byla probrána 

všechna témata 

- učíme žáky učit se -metoda I.N.S.E.R.T. – naučit žáky vyhodnocovat informace 

v textu, který čtou, pomocí značek přímo do textu 

značka ۷  informace, které už známe 

            -  informace je v rozporu s tím, co známe 

           + nová a důvěryhodná informace 

           ? informace, které nerozumíme nebo o které se chceme dozvědět víc 

 

- důležité odkazy: 

www.csicr.cz – je zde Tématická zpráva ,,Podpora rozvoje čtenářské 

gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání“ 

www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal 

www.rozhlas.cz/hradyazamky/povesti 

http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/pohadky/ 

http://ld.johanesville.net/ - Literární doupě 

www.ctenarska-gramotnost.cz 

www.rvp.cz 

www.citarny.cz 

www.ceska-poezie.cz 

http://www.csicr.cz/
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal
http://www.rozhlas.cz/hradyazamky/povesti
http://www.mlp.cz/cz/projekty/on-line-projekty/pohadky/
http://ld.johanesville.net/
http://www.ctenarska-gramotnost.cz/
http://www.rvp.cz/
http://www.citarny.cz/
http://www.ceska-poezie.cz/


www.sotkoviny.cz 

www.drama.cz 

www.rymy.cz 

www.kritickemysleni.cz 

www.cteme.eu 

www.rostemesknihou.cz 

www.ctenipomaha.cz 

www.skolamedii.cz 

http://wp.wpublisher.cz/malenoviny 

www.kamaradske-hry.cz 

                     http://www.nocsandersenem.cz 

 www.nechybujte.cz 

 www.listovani.cz 

 http://prirucka.ujc.cas.cz 
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