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ČTENÁŘSKÉ DÍLNY VE ŠKOLÁCH PŘI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HÁJKOVÁ Vanda, KHODLOVÁ Alexandra, AUGUSTYNKOVÁ Hana, HVOZDOVSKÁ
Lenka, TURKOVÁ Marie, NAJBROVÁ Hana
V RVP ZV (2013) prolíná čtenářská gramotnost všemi vzdělávacími oblastmi, cestou
podpory čtenářských dovedností je realizován rozvoj dalších kompetencí žáků (kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence žáků aj.). Z praxe běžných
základních škol existuje mnoho dokladů o tom, že čtenářské dílny (někdy nazývané naopak
„dílnami čtení“) jsou v hodinách českého jazyka uskutečňovány mnoha způsoby, v rámci dílčí
vyučovací jednotky jako forma práce v hodině nebo i v podobě dlouhodobějšího ( případně
celoročního) projektu. Méně známé možnosti využití čtenářských dílen v rozvoji základní
gramotnosti žáků školního věku skýtají školy při zdravotnických zařízeních (při nemocnicích
a dětských léčebnách). Zcela neoprávněně je opomíjen velký potenciál těchto škol, které svou
činností zachovávají kontinuum vzdělávání dětí školou povinných v České republice i během
jejich léčby ve zdravotnickém zařízení. Zdá se, že tento tradiční model vzdělávání dítěte jinou
než kmenovou školou po čas nemoci a hospitalizace, který nám bez nadsázky závidí
rodičovská, zdravotnická i pedagogická veřejnost v řadě evropských zemí, kde nebyl
v minulém století rozvinut jako v České republice, v současnosti ukazuje potenciál pro rozvoj
čtenářství hospitalizovaných žáků. V podmínkách výuky vedené speciálními pedagogy ve
školách při zdravotnických zařízeních vzniká totiž příležitost pracovat s žáky pocházejícími
z širokého spektra kmenových základních škol individuálně nebo jen v malých skupinách.
Pedagog školy v nemocnici nebo dětské léčebně může poskytovat účinnou facilitaci pro
rozvoj čtenářských dovedností i žákovi, který trpí určitým deficitem čtenářských dovedností,
způsobeným např. nedostatky v metodickém vedení pedagogů v kmenové škole nebo
selhávajícím přístupem rodiny, popř. samotného žáka. Prostředí zdravotnického zařízení navíc
skýtá mimořádně vhodné podmínky pro iniciaci čtenářství a podporu čtenářských dovedností
na samotném začátku rozvoje čtenářství, a to jak ve smyslu nerušeného času tak i prostoru,
který má žák v průběhu ozdravného pobytu k dispozici.
Somatopedická společnost sdružující pedagogické pracovníky škol při zdravotnických
zařízeních v České republice proto realizovala po celý rok 2015 projekt v rámci Programu
MŠMT na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti
předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání s názvem Čtenářské
dílny ve školách při zdravotnických zařízeních. Ideovým a metodickým východiskem bylo
pojetí čtenářství jako souhrnu dovedností, které přesahují hranice technicky bezchybného a
rychlého čtení až k dovednostem „ vyhledávat, zpracovávat, srovnávat informace obsažené v
textu, reprodukovat obsah textu aj.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, str. 42). Čtenářské
dílny připravené a realizované v prostředí zdravotnických zařízení, pomáhaly rozvíjet nejen
čtenářskou gramotnost v užším slova smyslu, ale i celkovou funkční gramotnost
hospitalizovaných žáků, tj. jejich schopnosti využívat tištěné materiály pro plnění vlastních
potřeb během hospitalizace. Pro mnohé hospitalizované žáky vytvořily čtenářské dílny první
příležitost ke zvnitřnění pozitivních postojů ke čtení. Týkalo se to především žáků, kteří
v běžném životě trpí nedostatkem kvalitních identifikačních vzorů v přístupu ke čtenářství
v rodině a v nejbližším okolí. 40 uskutečněných čtenářských dílen pomohlo zapojit cca 200
žáků v době jejich hospitalizace trvající déle než týden do originálně připravených
čtenářských dílen. Pedagogové škol při zdravotnických zařízeních v nich využili bohaté
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nabídky dětských knih, učebnic a dalších didaktických materiálů, audionahrávek textů,
počítačových programů atd. Sáhli také po metodách dramatické výchovy, neboť propojení
dramatické výchovy s literárním textem dokonale odvádí pozornost žáka v podmínkách
zdravotnického zařízení od nepříjemných podnětů spojených s nemocí a s léčebnými zákroky,
uvolňuje jeho psychické napětí a obnovuje jeho psychické síly. Metody dramatické
výchovy navíc nabízejí možnost hlubšího a procítěnějšího pochopení literárního textu. Rozsah
čtenářských dílen, z nichž pro účel tohoto sdělení vybíráme pouze ty nejzajímavější, se
odvíjel od délky hospitalizace žáka, dle možností jeho zapojení do výuky (ve škole při
zdravotnickém zařízení toto se souhlasem rodičů určí vždy ošetřující lékař) a dle rozsahu jeho
aktuální imobility vynucené léčebným režimem.
V následujícím přehledu představujeme modely čtenářských dílen připravené pedagogy
základních škol při zdravotnických zařízeních a ilustrativní ukázky výstupů, které vznikly při
jejich realizacích.

Název čtenářské
dílny

VÁNOČNÍ PÁSMO

Alexandra
Khodlová
Jméno
Příjmení
ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
7-12 let
plánovaný počet
12
plán počtu žáků
4 žáci
ročník / třída
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Autor /pedagog
Škola

Titul

PaedDr.

Žákům je prezentován text a slova známých koled. Obsah materiálů sleduje život Ježíše od informace,
že Marie bude mít syna, až po jeho dospělost. Cílem je zodpovědět žákům (nevyřčené) otázky, proč se
Ježíšek narodil ve chlévě, kdo byli Valaši, tři králové a jakou roli v příběhu hrál král Herodes.
Hledáme a nacházíme souvislosti (dary Ježíškovi- dárky od Ježíška ...) Je zde zmíněno několik
zeměpisných míst, které jsou žákům ukázány na mapě.
Ve třídě školy při nemocnici bývají žáci různého věku a mentální úrovně, proto je třeba každou
realizaci pásma přizpůsobit jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, pohybovým a mentálním
možnostem, ale i délce jejich hospitalizace. Každé využití textu je naprosto originální. (např. když děti
koledu znají, tak ji zpívají, když ne, tak ji podle předlohy recitují...)
Několik variant provedení:
1. Žák si sám příběh přečte. Uvědomí si obsahové sdělení koled, které dosud mnohdy
interpretoval bez porozumění. V následném rozhovoru s učitelem (a případnými) spolužáky si
ujasní neznámá slova a souvislosti.
2. S textem pracujeme ve třídě společně. „Silnější“ žáci čtou „prózu“, „slabší“ „čtou“ slova
koled, které si společně zazpíváme. Čtení záměrně jako pedagog přerušuji a děti předvídají,
jak bude příběh pokračovat dál.
3. S dlouhodobě hospitalizovanými žáky nacvičíme pásmo pro předvedení dětem, které přijdou
do nemocnice těsně před vánočními prázdninami. Musíme hodně improvizovat. Používáme
plošné loutky.
Po přečtení příběhu společně zopakujeme jména osob a zmíněných míst. Vyjmenujeme zvířata,
vzpomene si na dary, které Ježíšek dostal.
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Na dokreslení příběhu přečtený text ilustrujeme, vybarvujeme vánoční mandaly, píšeme dopis
Ježíškovi, malujeme vánoční přání a hodně si vyprávíme.
Rozvržení času:
Min 30 minut
Pomůcky/ materiály:
Text (omalovánky, mandaly, obrázky, výtvarné potřeby, plošné loutky...)
Jak bude žák
Děti čtou i zpívají, kladou otázky a jiné jim odpovídají, vzájemně se
aktivizován?
doplňují, porozumění dokazují i kresbou, navrhují, jak jinak by se dalo
s textem pracovat.
Jak bude žák
Předvánoční doba, možnost zažít ji jinak, radost ze zpříjemnění doby
motivován?
strávené v nemocnici ostatním dětem, zdravotnickému personálu i rodičům.
Co se žák naučí?
Pochopí souvislosti známých událostí, spolupracuje se spolužáky (sborové
čtení), porozumí méně známým slovům, naučí se recitovat verše, zazpívá si
koledy.

Zkušenosti autorky A. Khodlové z realizace dílny ukázaly, že úvodní text bylo nutné někdy
zkrátit a zjednodušit. Každé provedení čtenářské dílny ale bylo naprosto originální. Žákům
vyhovovala kombinace čtení a zpěvu, uvítali i opakované čtení příběhu, čímž zdokonalovali
své čtenářské dovednosti. Několikrát se podařilo zapojit do realizace dílny i rodiče (návštěvy)
hospitalizovaných žáků.
Název čtenářské
dílny
(ČD)
Autor /pedagog
Škola
ročník / třída
(věkové složení
žáků)

PŘÍBĚHY POMÁHAJÍ S PROBLÉMY
Titul

Mgr.
Hana
Augustynková
Jméno
Příjmení
ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník

charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
5.- 9.třída
plánovaný počet
0
plán počtu žáků
(12-15 let) individuálně
v zapojené skupině/
zapojených žáků
třídě
struktura/ postup provedení čtenářské dílny

14

Pravidelně v každém zařazujeme do výuky našich žáků aktivitu z našeho „minimálního preventivního
programu“. Tentokrát jsme její realizaci připravili formou čtenářské dílny. Uskutečnila se první školní
den nového turnusu, kdy nebyl znám přesný počet dětí, věkové složení a jejich speciální vyučovací
potřeby. Žáci si vytvořili pojmovou mapu a tvorbou vlastní „miniknihy“ si ověřili porozumění textu a
zkusili předvídat pokračování příběhu. Byl zvolen text „Listnáči ven!“ (Badegruber B., Pirkl F.:
Příběhy pomáhají s problémy. Praha: Portál, 2000.)
Struktura odpovídá modelu E - U- R z Kritického myšlení:
Úvodní motivace:
Rozdělení třídy do skupin.
Jako úvodní motivaci rozdáme slova rozstříhaná na slabiky - kladné a záporné lidské vlastnosti. Žáci si
je ve skupině složí a nalepí do pracovního listu. Termíny si vysvětlíme podle potřeby.
Práce s textem:
Následuje společné hlasité čtení příběhu - střídání učitele a žáků. Žáci se pokusí napsat pokračování
příběhu (lze i komiksové pokračování), příběh ilustrují a vymyslí název příběhu. Společně si přečteme
vymyšlená pokračování. Učitel dočte původní závěr.
.
Závěrečná reflexe:
3
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Diskuze se žáky o vlastních zkušenostech (kdy se cítili podobně, postižení spolužáci ve třídě,
tolerance…).
Připomeneme si „co dělat, když…“ (kdo nám pomůže v podobných situacích, na koho se obrátit,
Linka bezpečí, školní psycholog…). Zhodnotíme, kdo se ve vymyšleném pokračování nejvíce přiblížil
originálu.
Čtenářské dílny se nakonec zúčastnilo 12 žáků druhého stupně. 1 žák byl ze základní školy praktické,
3 žáci měli diagnostikovanou dysgrafii, 1 dysortografii, 2 dyslexii, 2 žáci byli individuálně integrováni
ve své kmenové škole jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dílna probíhala v místnosti,
kde žáci mohli sedět na koberci a vybírat si místo k práci. Každá skupina bez potíží složila rozstříhaná
slova, při vysvětlování nejčastěji nerozuměli slovům předsudky a solidarita. Na dokončení příběhu
potřebovali více než 30 minut, spolupracovali dobře. Žák praktické školy měl problémy
s porozuměním zadání úkolů, zapojoval se jen do některých aktivit, ale skupina ho podpořila.
Rozvržení času:
Pomůcky/ materiály:

2 vyučovací hodiny - 90 min
lepidlo, nůžky, tužky, pastelky, fixy, výkresy, interaktivní tabule

Jak bude žák
aktivizován?

Naše škola vytváří bezpečné prostředí pro každého jedince. Snažíme se
budovat sociálně zdravé prostředí, zajímáme se o žáky, jsme s nimi
v těsnějším kontaktu, abychom měli přehled, co se mezi nimi děje.
Vzhledem ke specifikům provozu školy (střídání turnusů, žáci z různých
typů škol, kteří se vzájemně poznávají) učitelé pomáhají žákům překonávat
adaptační potíže, včasně diagnostikují a řeší problémové situace.

Jak bude žák
motivován?

Žáci se znají jen několik hodin, musí se vzájemně respektovat, naslouchat si
a společně zvládnout zadané úkoly. Vytvoříme příjemnou atmosféru důvěry
a podpory.

Co se žák naučí?

Žáci se zamyslí nad vlastnostmi, které jsou důležité k vzájemnému
respektování lidí a spolupráci. Dokončí čtený příběh tak, aby měl závěr a
řešení.

Zkušenosti autorky H. Augustynkové z realizace dílny ukázaly, že aktivitu uskutečněnou
v rámci čtenářské dílny lze vhodně využít i k diskuzi s žáky o aktuální mezinárodní situaci,
zejména v souvislosti s novou vlnou terorismu a problematikou migrace. Učitel ve škole při
zdravotnickém zařízení musí být připraven realizovat čtenářskou dílnu kreativně a reagovat na
případné změny ve složení skupiny, kterou dopředu dobře nezná.

Název čtenářské
dílny
DEN PROTI KOUŘENÍ
(ČD)
Mgr.
Hana
Augustynková
Autor /pedagog
Titul
Jméno
Příjmení
ZŠ a MŠpři Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník
Škola
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
1.- 4. třída plánovaný počet
plán počtu žáků
14
ročník / třída
(6-11 let)
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
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Čtenářskou dílnu je vhodné skutečnit první školní den nového turnusu, dopředu pak ale nelze určit
přesný počet žáků, jejich věkové složení a speciální vyučovací potřeby. Žáci si sestaví myšlenkovou
mapu, vyhledají klíčová slova a porozumění textu si ověří sdělením ostatním spolužákům.
Tématem bude „Den proti kouření“. Text pohádky je převzatý z www.nekuratka.cz (Smolíková K.,
Palatinová A.: Normální je nekouřit - já kouřit nebudu a vím proč. Praha: Liga proti rakovině, 2003)
Struktura odpovídá modelu E - U- R z Kritického myšlení:
Úvodní motivace:
Společná diskuze - co děláš ve volném čase, když přijdeš ze školy?
Brainstorming, sestavení myšlenkové mapy- co tě napadne, když se řekne cigareta (lepení lístečků
kolem obrázku cigarety), učitel následně promyšleně vybírá a připravuje klíčová slova, žáci zkouší
odhadnout obsah textu (metoda vyhledávání klíčových slov).
Rozdělení třídy do 4 skupin.
Práce s textem:
Následuje seřazení obrázků příběhu podle toho, jak se odehrával děj. Po společné kontrole si je žáci
prohlédnou, otočí a zkouší, co si zapamatovali (otázky učitele). Společně si převyprávíme příběh. Žáci
vymyslí různá přídavná jména, která je napadají při prohlížení obrázků. Zástupce ze skupiny
pantomimicky přehraje situaci z některé části příběhu - ostatní hádají. Zařadíme diskuzi - co byste se
chtěli zeptat hlavního hrdiny? Seznámení s webovou stránkou Nekuřátka (www.nekuratka.cz)
Práce s textem:
Následuje společné hlasité čtení pohádky O zlé víle Čudimůře a společná práce v pracovním listu.
Žáci 1. třídy odpovědi kreslí nebo odpovídají ústně (aktuálně se přizpůsobí složení skupiny, které
předem neznáme).
Závěrečná reflexe:
K reflexi slouží poslední úkoly pracovního listu - složení cigaretového kouře, vzkaz na krabičku
cigaret pro kuřáky.
Rozvržení času:
Pomůcky/ materiály:

2 vyučovací hodiny - 90 min
karty s příběhem (pro 4 skupiny), tužky, pastelky, fixy, lepicí lístečky,
výkresy, interaktivní tabule

Jak bude žák
aktivizován?

Text je vhodný k rozvoji fantazie a procvičování popisu obrázků. Žáci se
seznámí s webovou stránkou, vyzkouší si připravené úkoly a spočítají, kolik
ušetří, když kouřit nebudou.
Dětem, které se léčí s nemocemi dýchacích cest, je potřeba velmi důrazně
vysvětlovat všechna rizika kouření a přimět je k tomu, aby kouřit nikdy
nezačaly.
Žák se prostřednictvím připravených obrázků, textů a webové stránky
seznámí s problematikou kouření, složením cigaretového kouře,
zdravotními důsledky a finančními náklady. Převypráví příběh podle
obrázků a vypracuje pracovní list, kde doplní své názory.

Jak bude žák
motivován?
Co se žák naučí?

Zkušenost se zařazením 12 žáků (1. - 4. třída) do čtenářské dílny se autorce H. Augustynkové
osvědčila. Dílnu autorka provedla v místnosti, kde žáci mohli sedět na koberci a vybírat si
místo k práci. 7 dětí bylo žáky první třídy, 1 žák měl narušenou komunikační schopnost.
Z důvodu zapojení žáků, kteří ještě neuměli číst, byl zvolen jeden text jen k vyprávění a jeden
ke čtení (předčítání učitel a starší žáci). Všichni se aktivně zapojovali a zpracovali
požadované úkoly.
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Pracovní list k problematice kouření:
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Název čtenářské
dílny
(ČD)
Autor /pedagog
Škola

TOMOVA SANITKA

Mgr.
Lenka
Hvozdovská
Jméno
Příjmení
ZŠ a MŠ při PLL Jeseník a.s., pracoviště při dětském oddělení
Jesenické nemocnice s.r.o., Jeseník
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
1.- 2..třída plánovaný počet
plán počtu žáků
ročník / třída
(6 - 8let)
individuálně
2
v zapojené skupině/
0
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Titul

Čtenářská dílna se uskuteční s dětmi z 1. a 2. třídy v individuální výuce na lůžku. Hospitalizované děti
jsou pravidelně seznamovány s očekávanými vyšetřeními a zdravotními zákroky podle celoročního
projektu „Co mě čeká“. Tato dílna nám pomůže při prevenci úrazů a vhodnou formou k vysvětlení
obecných otázek, týkajících se zásahů záchranných služeb při úrazech nebo nehodách. Byla zvolena
knížka ve formátu leporela, které je velmi blízké menším dětem / předškolákům a malým čtenářům.
Obsahovala konkrétní poučení, co se stane, když dojde k úrazu. Kniha „Tomova sanitka“, JUNIOR, s.
r. o., 2005.
Úvodní motivace:
Žáka seznámíme s knihou , podle názvu knihy necháme prostor na přemýšlení, o čem příběh může
být..
Práce s textem:
Následuje hlasité čtení příběhu, - střídání učitele a žáka, předčítání učitele u dítěte, které je
v předslabikářovém období. Po četbě žák doplní pracovní listy podle věku a schopností. Žák se pokusí
napsat pokračování příběhu (lze i komiksové pokračování), příběh ilustruje a vymyslí název příběhu.
Společně si přečteme vymyšlená pokračování. Učitel dočte původní závěr. Metoda: Čtení
s předvídáním.
Pracovní činnosti po četbě :
1. Pracovní list č. 1 (doplnění slov do vět (příloha č. 1)
2. Pracovní list č. 2 (pro starší žáky doplnění křížovky- části lidského těla, předloha pro list č. 3)
3. Pracovní list č. 3 :
3.1 vystřihni obrázky podle čar a slož naše tělo
( dovednosti: vystřihování, lepení, skládání, vykreslení)
3.2 označ červeným křížkem , kde měl chlapec úraz: ruka, noha
( dovednost psaní, kreslení)
Pořadí pracovních listů 2,3 můžeme pozměnit s ohledem na věk dětí.
Závěrečná reflexe:
Malá tisková konference uspořádaná po přečtení textu slouží ke shrnutí příběhu a umožňuje trénovat
kladení otázek a odpovědí. Přinese poznatky k tomu, jak postupovat při úrazech, jak zavolat první
pomoc, upozornění, že svítící a houkající sanitka veze pacienta a má přednost před ostatními účastníky
provozu.
Čtenářské dílny se zúčastnili 2 žáci prvního stupně. Žákyni 1. třídy přečetla text učitelka, žákyně 2.
třídy četla nahlas, samostatně. Výběr metod byl přizpůsoben dětem mladšího školního věku:
předvídání z názvu knihy, řízené čtení s otázkami a vyvozováním z obrázků, vycházení z vlastní
zkušenosti.
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Rozvržení času:

1 vyučovací hodina - 45 minut

Pomůcky/ materiály:

pero, tužka, pastelky, červeny fix, nůžky, papír, podložka, lepidlo

Jak bude žák
aktivizován?

Text je krátký a věcný, obrázkový formát zaujme i děti, které ještě neumějí
číst. Slouží k rozvoji fantazie, vyprávění příběhu.

Jak bude žák
motivován?

Žák je motivován řízeným rozhovorem (jak se ti stal úraz, jakým způsobem
jsi byl dopraven do nemocnice).

Co se žák naučí?

Prostřednictvím krátkého příběhu se žák naučí propojovat obsah textu
s ilustracemi a orientovat se na stránce. Seznámí s postupem přivolání první
pomoci.

Ukázka pracovního listu:
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Název čtenářské
dílny(ČD)

OŠKLIVÉ KACHŇÁTKO

Mgr.
Hvozdovská
Jméno Lenka
Příjmení
ZŠ a MŠ při PLL Jeseník a.s., pracoviště při dětském oddělení
Jesenické nemocnice s. r. o., Jeseník
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
6. třída
plánovaný počet
plán počtu žáků
3
ročník / třída
(12-15 let) individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Autor /pedagog
Škola

Titul

Čtenářská dílna je určena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem je naučit žáky
vhodnému a citlivému přístupu k ostatním na základě zkušenosti z chování zvířecího společenství.
K realizaci tohoto cíle byl je vybrán krátký a výstižný text, který popisuje reakce okolí na nějakou
odlišnost nebo výjimečnost. Čtenářská dílna se uskuteční v hodině společenské výchovy (prvouka,
vlastivěda). Použijeme knihu “Ošklivé kachňátko“ (Nakladatelství JUNIOR, 2006).
Úvodní motivace:
Čtenářská dílna probíhá v učebně, kde si žáci mohou vybrat místo, pohodlně se usadit (u lavice,
v křesle, na koberci). Navzájem se seznámí.
Žáci jsou motivováni úvodním slovem učitele: každý člověk je svým způsobem originál, každý je
jiný, a proto se musíme seznámit. Abych tě pochopil, jak se chováš, jak reaguješ, musím tě poznat.
Práce s textem:
Žáci si prohlédnou knihu, hlasitě čtou po částech text, učitelka klade otázky, využívá metodu řízeného
čtení a myšlení.
Závěrečná reflexe:
Po přečtení textu následuje společné převyprávění příběhu a transformace na lidské společenství.
K reflexi slouží poslední úkol pracovního listu, kdy žák odpoví vlastními slovy, nebo napíše, jestli byl
někdy svědkem toho, že by se někdo vysmíval nebo pomlouval nějakého člověka a diskusní pavučinaargumenty- jak se lidé k sobě mají chovat.
Rozvržení času:
Pomůcky/ materiály:
Jak bude žák
aktivizován?
Jak bude žák
motivován?
Co se žák naučí?

1 vyučovací hodina - 45 min
pastelky, pero
Zapojení žáků do práce ve skupině.
Žáci se s učitelem zamýšlí nad slušným chováním ve společnosti
Žáci se naučí neurážet druhé, nevysmívat se jim.. Mít vlastní názor, ale
někdy mlčení může být také na místě. Vyslechnout druhou stranu,
neukazovat na nikoho prstem, nepomlouvat ( pomluvy mohou uškodit),
umět uznat svou chybu.

Zkušenosti autorky L. Hvozdovské z realizace dílen ukázaly, že učitel ve zdravotnickém
zařízení musí umět realizovat čtenářské dílny podle schopností a aktuálního zdravotního stavu
žáků. Obsah čtenářské dílny zaměřený na problém poskytování první pomoci je s ohledem na
aktuální situaci hospitalizovaného žáka velmi příhodný, je možné však provádět i obsahovou
obměnu (pravidla ošetření drobné rány ve škole, pravidla hygienická a hygienické návyky,
ochrana zdraví a prevence nemocí aj.) Práce s nemocnými žáky vyžaduje citlivý přístup,
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učitel musí dbát na klidné vedení dílny s aktivním zapojením a oslovováním žáků tak, aby
byli neustále vtahováni do rozhovoru a museli o své činnosti přemýšlet.

Název čtenářské
dílny
(ČD)
Autor /pedagog
Škola

POHÁDKA NEBO POVĚST?

Mgr.
Marie
Turková
Titul
Jméno
Příjmení
Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a. s.,
Jeseník
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
7.ročník
plánovaný počet
plán počtu žáků
6
ročník / třída
(13 let)
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Pro čtenářskou dílnu byla zvolena kniha – Kubíček M. Jesenické pohádky a pověsti, Olomouc: SAHU
1992, ISBN 80-900348-4-5. Z ní byla autorkou vybrána pověst Léčivá voda (str.12-15).
Text je vhodný pro žáky 7. ročníku. Pomáhá v hodinách literatury k pochopení a osvojení pojmů –
pohádka, pověst, ústní lidová slovesnost nebo epika. Žáci zaznamenají poznatky z četby formou
„mapa příběhu“.
Struktura dílny čtení odpovídá modelu E – U – R z metody Kritické myšlení.
1. ÚVOD: evokace – uvedení do tématu
Kniha – Jesenické pohádky a pověsti – prohlédnout, prolistovat
Získali jsme dvě klíčová slova – POHÁDKY, POVĚSTI
Práce ve skupinách, využití grafických schémat (Vennův diagram)
2.

PRÁCE S TEXTEM:
Řízené čtení s otázkami -využití otázek ze čtenářských kostek (otázky před četbou, během
četby a po četbě)

3. REFLEXE:
Žáci samostatně na základě textu zpracovávají mapu příběhu. Rozhodnou, zda se jedná a
pohádku nebo pověst. Mapy příběhů je možno vložit do čtenářského deníku nebo do žákova
portfolia.
Čtenářská dílna proběhla podle rozpisu. Zúčastnilo se jí šest žáků 7. ročníku (1 žák – špatně slyší, má
mít naslouchadlo, ale je rozbité, je po operaci srdce a léčbě nádoru, 3 žáci – SPU, 1 žák – sociálně
znevýhodněné prostředí). Žáci reagovali a pracovali dle svých možností a na základě pokynů učitele.
Na úvod žáci dostali do rukou knihu Jesenické pohádky a pověsti, aby si ji mohli prohlédnout a
prolistovat. Získali dva klíčové pojmy - POHÁDKY a POVĚSTI. Žákům byla nabídnuta slova, která
se k pojmům vztahují a ve skupinách je museli správně rozdělit a nalepit na správně označené 2 archy.
Jeden se slovem POHÁDKA a druhý se slovem POVĚST. Do Vennova diagramu pak zaznamenali, co
mají tyto pojmy společné a co odlišné.
Při práci s textem jsme použili hrací kostku (náhrada za čtenářské kostky), které nám nastavily otázky
před četbou, během četby a po ní. 1. otázka – Je příběh skutečný nebo vymyšlený? (Velmi vhodně se
nám tato otázka podařila využít v reflexi.) 2. otázka – Kdo knihu ilustroval? Během četby jsme se
zastavili zhruba v polovině textu a opět jsme volili otázky. 3. Otázka – Vyber nějaký problém nebo
zápletku, které se v příběhu objevují. 4. Otázka – Co bys uděl/a ty? Jak by ses pokusil/a řešit tento
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problém? Po ukončení četby následovaly otázky 5 a 6. Řekni stručně, o čem příběh vypráví. Jaká je
hlavní myšlenka příběhu? Vzhledem k malé skupině žáků měl každý možnost hodit kostkou a
odpovědět na otázku.
K reflexi sloužila mapa příběhu, kterou dostali žáci za úkol zpracovat. Na závěr proběhla diskuze o
tom, zda jsme četli pověst nebo pohádku. Vrátili jsme se ke klíčovým slovům, které jsme měli na
úvod. Zda je příběh skutečný nebo vymyšlený? Žáci se dozvěděli, jak si vést čtenářský deník nebo si
založit vlastní portfolio.
Rozvržení času:

E – 10 min.
U – 20 min.
R – 15 min.

Pomůcky/ materiály:

Knihy, archy papíru, psací potřeby, pracovní listy, fixy, pastelky, lepidla,
hrací kostka
Zapojením do práce ve dvojicích, ve skupině a vytvářením příjemného
prostředí pro práci v týmu.
Založením čtenářského deníku a výsledků dílny do žákova portfolia, kde
může sledovat své pokroky v učení a rozvoj.
Spolupracovat, naslouchat, poslouchat čtený text, argumentovat, možnost
vyslovit svůj názor. Naučí se vyhledávat, třídit a zaznamenávat informace.
Naučí se jak zaznamenávat vlastní četbu, popřípadě jak si založit a vést
čtenářský deník. Posílí svou schopnost sdělovat vlastní zkušenosti a
zážitky.

Jak bude žák
aktivizován?
Jak bude žák
motivován?
Co se žák naučí?

I následující čtenářskou dílnu vytvořila autorka Turková:
Název čtenářské
dílny
LÉČIVÁ VODA
(ČD)
Mgr.
Marie
Turková
Autor /pedagog
Titul
Jméno
Příjmení
ZŠ a MŠ při Priessnitzových léčebných lázních a. s., Jeseník
Škola
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
3.ročník
plánovaný počet
plán počtu žáků
6
ročník / třída
(8 - 9 let)
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Pro čtenářskou dílnu byla zvolena kniha – Kubíček M. Jesenické pohádky a pověsti, 5. publikace
Olomouc: SAHU 1992, ISBN 80-900348-4-5. Z ní byla vybrána pověst Léčivá voda (str. 12 – 15).
Text je vhodný pro žáky 3. ročníku. Pomáhá rozvíjet fantazii, pochopení pojmů, ukazuje vztah člověka
k přírodě nebo význam vody. Žáci vyhledají a zaznamenají poznatky z četby.
Struktura dílny čtení odpovídá modelu E – U – R z Kritického myšlení.
4. ÚVOD:
Myšlenková mapa – rozmístění informací v grafickém organizátoru. Žáci se zamýšlí a
zaznamenávají, co všechno ví o tématu Voda (evokace – uvedení do tématu). Nejdříve píší
individuálně, pak konzultují ve dvojicích a nakonec vše zapíší na připravený arch papíru.
5. PRÁCE S TEXTEM:
Žáci si najdou pohodlné místo, mohou sedět nebo ležet, věnují se četbě, sledování děje a
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dalších jevů. Tuto část dílny lze ještě rozdělit na 2 části
a/ Předčítání učitele a řízené čtení
b/ Práce do PL - vyhledávání v textu
- pětilístek - VODA
6. REFLEXE:
Po ukončení práce s textem se zaměříme na reakce čtenářů. Reflektujeme na proběhlé aktivity.
Využijeme k tomu
a) diskusní pavučinu - argumenty – Je voda léčivá?
b) využití a zápis do T – grafu (ANO x NE)
c) hodnocení pověsti
Čtenářská dílna proběhla podle rozpisu. Zúčastnilo se jí šest žáků 3. ročníku (1 žák – vada řeči, 1 žák –
lehká mentální retardace, ADHD, 1 žák – specifické poruchy chování, elektivní mutismus, SPU, 1 žák
- vývojová dysfázie, ADHD). Žáci reagovali a pracovali dle svých možností a na základě pokynů
učitele.
Na úvod si žáci poslechli písničku „Teče voda, teče“ (2 minuty) a měli předvídat, jakému se budeme
věnovat tématu. Krátké zamyšlení nad tématem voda nás přivedlo k vytvoření myšlenkové mapy.
Nejprve se zamýšleli jednotlivě a pak ve dvojicích. Vše jsme nakonec zaznamenali na arch papíru, ke
kterému se vrátíme v reflexi.
Následovalo řízené čtení – nejdříve četl učitel (zhruba polovinu textu) a postupně byli vyzváni ostatní
žáci (nečetl jen 1žák – elektivní mutismus). Čtení bylo na dobré úrovni, přestože se četl text bez
přípravy. Po ukončení četby rozdal učitel každému žákovi pracovní list. Dále žáci pracovali a
vyhledávali informace z knihy. Někteří pracovali samostatně, jiní za pomoci učitele. Zde byla úroveň
žáků velmi rozdílná.
K reflexi sloužila diskusní pavučina, kde měli žáci svými argumenty podpořit, zda je či není voda
léčivá. Své hodnocení zapsali do pracovního listu a následně zdůvodnili na tabuli do T-grafu. Úplně na
závěr žáci zhodnotili ukázku a ověřili si údaje, které na úvod zapsali do myšlenkové mapy.
Rozvržení času:
Pomůcky/ materiály:
Jak bude žák
aktivizován?
Jak bude žák
motivován?
Co se žák naučí?

E – 10 min.
U – 25 min.
R – 10 min.
Knihy, archy papíru, psací potřeby, pracovní listy, fixy, pastelky, tablet.
Práce žáků ve dvojicích, ve skupině. Schopnost žáků sdělit vlastní
zkušenosti a zážitky. Využít spíše hravou formu.
Žáci jsou na léčebném pobytu v Priessnitzových léčebných lázních.
Zakladatel těchto lázní, V. Priessnitz, byl označován za „vodního doktora“
a zakladatele vodoléčebného ústavu. Žáci se seznamují s historií místa, kde
se zrovna nacházejí.
Spolupracovat, naslouchat, poslouchat čtený text, argumentovat, možnost
vyslovit svůj názor. Žáci se učí hledat a zaznamenávat informace z textu.
Naučí se poznávat naši historii, mít vztah k přírodnímu i kulturnímu
bohatství. Využijí znalosti v jiných výukových předmětech.

Pověst žáky zaujala. Dali se kolektivně „strhnout“ ke čtení. Zjistili, že čtení může být i
zábava. Aktivně se zapojili do připravených aktivit. Pětilístek, který žáci tvořili poprvé, se dle
mého názoru velice vydařil. Jen jeden žák splnil jen část úkolů. Podle výsledků se všem líbila
– vztahuje se k místu, kde se zrovna tito žáci na léčebném pobytu a seznamují se s historií
lázní. Mají vlastní zážitky a zkušenosti z místa, o kterém ukázka vypráví.
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Je zvláště obtížné motivovat a zapojit i žáky, kteří se sešli ve zdravotnickém zařízení a
navzájem se neznají. Tvoří tak skupinu (třídu), která není zvyklá spolupracovat. Při vlastním
čtení žáci mnohdy zažívají čtenářský šok v důsledku toho, že obecně nejsou zvyklí číst, ale
nová aktivita je zaujala a společná četba je bavila. Písemný projev bývá po stránce obsahové i
gramatické u některých žáků velice slabý, zaznamenání mapy příběhu je pak obtížné.

1. příprava na čtenářskou dílnu

2. žáci se zamýšlí nad tématem

1.

3. práce ve skupině

2.

4. práce s textem – čtení

M

5.práce s textem – vyhledávání a
5. zpracování úkolů v pracovním listu

6. diskuze a argumentace žáků
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Ukázka pracovního listu k čtenářské dílně „Léčivá voda“:
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Název čtenářské
dílny
(ČD)
Autor /pedagog
Škola

POZNEJ VEVERKU ZRZEČKU

Titul
Mgr.
Hana
Najbrová
Jméno
Příjmení
Mateřská škola a Základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková
organizace
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
3.r., 4.r.,
plánovaný počet
plán počtu žáků
5
ročník / třída
5.r.
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Cílem čtenářské dílny bylo seznámit žáky s knihou „Dobrodružství veverky Zrzečky“ autora Josefa
Zemana, dát jim dostatečný časový prostor na důkladné pročtení vybrané kapitoly z uvedené knihy.
Na základě čtení pochopit děj, poznat hlavní postavy příběhu a číst s porozuměním.
Obsah tvořilo hlasité i tiché čtení a z něj se vycházelo při vyplňování připraveného pracovního listu
s různými úkoly (odpovědi na otázky vztahující se k textu, doplnění křížovky a vyluštění tajenky,
pětilístek, vykreslování správných obrázků ….).
Postup:
První vyučovací hodina byla vyhrazena na představení knihy (ukázka, prolistování a prohlédnutí
krásných obrázků ilustrátora Svolinského). Zdůvodnění, proč jsem vybrala právě tuto knihu (veverky
můžeme zahlédnout v blízkosti naší školy, při cestě do školy, poutavé příběhy o jedné veverce).
Pokračovalo se rozdáním textů pro každého jednotlivce. Zpočátku bylo praktikováno čtení hlasité, kdy
se žáci střídali po určitých úsecích. Šlo zejména o pozornost při čtení, soustředění, vnímání čteného a
sledování textu očima.
Po vystřídání všech zapojených žáků, následovalo tiché čtení, kdy každý samostatně pokračoval
v četbě svým individuálním tempem. Jakmile měl některý žák celou kapitolu přečtenou, dostal na
lavici pracovní list. Aby měli možnost v klidu dočíst i žáci, kteří potřebují více času na čtení, tak byl
zadán úkol hotovým žákům (nakresli, jak si představuješ ty sám, veverku Zrzečku).
Na začátku 2. vyučovací hodiny byli žáci názorně seznámeni s vyplňováním pětilístku. Poté plnili
jednotlivé úkoly obsažené v pracovním listu. V případě potřeby mohli přijít za vyučujícím.
Ke konci hodiny po odevzdání všech pracovních listů, byl stručně shrnut obsah přečteného textu a
žákům tak byly zodpovězeny otázky, na které dopisovali odpovědi do pracovního listu.
Rozvržení času:

2 vyučovací hodiny

Pomůcky/ materiály:

Kniha „Dobrodružství veverky Zrzečky“, nakopírované strany z dané
kapitoly pro každého žáka, pracovní listy

Jak bude žák
aktivizován?
Jak bude žák
motivován?

Práce s textem, četba hlasitá i tichá, rozhovor, pracovní list s úkoly

Co se žák naučí?

Seznámí se s knihou J.Zemana „Dobrodružství veverky Zrzečky“, blíže
s jednou vybranou kapitolou a své poznatky uplatní při vyplňování
pracovního listu.

Postavou veverky. Často můžeme veverky zahlédnout v okolí naší školy,
kde je s žáky pozorujeme. Dnes se o jejich životě dozvíme něco nového, co
se přihodilo jedné zvídavé veverce.

16

Materiál byl připraven v programu MŠMT na podporu činnosti nestátních neziskových organizací
působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2015

Ze zkušeností autorky H. Najbrové vyplývá, že je možné do dílny aktivně zapojit žáky od 3.
do 5 ročníku základní školy. Když se jedná o první čtenářskou dílnu, musí být žákům
podrobněji vysvětlena jejich činnost a cíle aktivity. Mezi jednotlivými žáky mohou být větší
rozdíly v kvalitě a rychlosti čtení, proto někteří budou s četbou hotovi dříve. Z tohoto důvodu
je vhodné dát rychlejším žákům možnost nakreslit na poslední volnou stranu pracovního listu
odpověď na tvůrčí otázku „Jak si představuješ, že veverka Zrzečka vypadala.“Vždy je vhodné
mít připravený ještě nějaký další úkol pro případ, že bude nutné žáky, kteří pracují rychleji,
zabavit.
Pracovní list k čtenářské dílně „Poznej veverku Zrzečku“:
1. O kterém zvířátku byl příběh? Správné vykresli.

2. Kde Zrzečka bydlela? Podtrhni správný název.

Nový dub

Starý dub

3. Poznáš list dubu? Správný zakroužkuj.
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Název čtenářské
dílny(ČD)

RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY

Alexandra Příjmení
Khodlová
Autor /pedagog
Titul PaedDr. Jméno
ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici
Škola
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
7-10 let
plánovaný počet 10
plán počtu žáků
10
ročník / třída
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Příběhy Rákosníčka děti znají z Večerníčků, přesto tištěná podoba příběhů je pro ně mnohdy
překvapením. Neuvědomují si, že souhvězdí, o kterých je v příbězích řeč, jsou reálná. Výhodou
pro čtenářskou dílnu je malý rozsah příběhů.
Knihu o Rákosníčkovi spolu s plyšovým Rákosníčkem je možné zapůjčit žákům 2. - 4. třídy,
kteří zůstávají v nemocnici přes víkend. Mají na čtení čas a klid.
Jsou-li hospitalizováni spolu s rodiči (nebo rodiče přijedou na delší návštěvu) a jsou- li slabšími
čtenáři, je možné se domluvit na možnosti střídavého předčítání dítěte a dospělého.
Když zrovna čte rodič, žák se lépe soustředí na obsah. Je vhodné dobu četby žáka na úkor délky
četby dospělého postupně prodlužovat.
Opakovaně se stává, že tuto metodu rodina vyzkoušela poprvé a že jí vyhovuje. Společným
čtením se obvykle posiluje i vzájemný vztah členů rodiny.
Žák je vybaven seznamem kapitol knihy o Rákosníčkovi. Jeho úkolem je (podle schopností)
napsat o každém příběhu 1-3 věty. Na závěr žák dostane vtipný testík, kde si vybere jednu ze tří
možností. S ohledem na věk, celkovou mentální úroveň a zralost může žák odpovídat po přečtení
knihy v testu zpaměti, nebo může knihou listovat a příslušné odpovědi vyhledávat.
Když má zájem, namaluje Rákosníčkovi (přesně podle úvodního popisu) jeho rybníček.
Spolu s knihou je vhodné zapůjčit žákům i astronomické pexeso, starším žákům astronomický
testík. Za jeho úspěšné vyřešení by měli žáci dostat odměnu ( např.samolepky hvězdiček).
Rozvržení času:
Pomůcky/ materiály:
Jak bude žák
aktivizován?

Čtvrthodinové chvilky během víkendu
Kniha, Rákosníček- plyšová hračka, psací potřeby, pracovní listy,
astronomické pexeso, případně i CD
Společná činnost s rodičem, posílení mezipředmětových vazeb
(přírodověda), procvičení paměti (opakovaný úvodní text), čtení
s porozuměním

Jak bude žák
motivován?

Zvládneš přečíst celou knihu , něco nového se dovíš, není to jen
pohádka pro malé děti, máma bude překvapená...

Co se žák naučí?

I úplně maličký skřítek může být velice užitečný, přátelství je nesmírně
důležité...
Jména hvězd a souhvězdí
Reprodukovat text, vybrat z textu podstatné informace
Aplikovat informace z pohádky v reálném životě
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Ze zkušeností autorky A. Khodlové se půjčování knížek, ale častěji jen krátkých
okopírovaných příběhů, osvědčilo. Mnohdy to jsou první texty mimo čítanku, které děti
opravdu přečtou. Je důležité odhadnout délku a náročnost, aby dítě nebylo od čtení spíš
odrazeno.
„Testík“ ke kontrole pochopení obsahu pohádky:
1) Kdo namaloval Rákosníčka?
a) Zdeněk Smetana b) Josef Lada c) Mikuláš Aleš
2) Kdo nám o Rákosníčkovi vypráví?
a) Josef Dvořák b) Jiřina Bohdalová c) Jitka Molavcová
3) Jakou barvu má Rákosníček?
a) žlutomodrou b) zelenožlutou c) modrozelenou
4) Kolik má Rákosníček vlásků ?
a) tři
b) pět
c) sedm
5) Jak je Rákosníček zvědavý?
a) jako babička b) jako žabička c)jako opička
6) Koho Rákosníček zachraňoval?
a)obláčky ovečky b) mráčky beránky c) děťátka jehňátka
7) Před čím zachránil Rákosníček Polárku?
a) před měsíčním svitem b) před větrnou bouří c) před slunečním paprskem
8) Jak Rákosníček nikdy neputoval ke hvězdám?
a) raketou z doutníku b) lodičkou z borové kůry c) vrtulníkem z javorového semínka
9) Kolik jasných hvězd má Velký vůz, který se pokoušel Rákosníček opravit?
a) sedm
b) devět c) jedenáct
10) Co sliboval nebeský Střelec Rákosníčkovi za dobrou radu?
a) pohádku na dobrou noc b) hvězdný prak c) hrnek šlehané mlhy
11) Kam málem spadl hvězdný Rak?
a) do Rákosníčkova rybníčka b) do Černé díry c) do Mléčné dráhy
12) Kdo pomohl Rákosníčkovi zařídit, aby pršelo?
a)Vodnář
b)Vodník
c)Vodoměrka
13) Co Rákosníček každý večer netrpělivě vyhlíží?
a) Hvězdoočku b) hvězdičku c) žabičku
14) Odkud pozoruje Rákosníček svůj rybník?
a) z vrby
b) z kapradí
c) z rákosu
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15) Kdy se k nám Rákosníček vrátí?
a) až naprší a uschne b) až vyjde nad Říčkami první hvězda
c) až se všechny zatoulané hvězdičky vrátí k nebeskému Pastýři
Astronomický testík A
1. Z kolika hvězd se skládá souhvězdí PERSEUS?
2. Součástí VELKÉ MEDVĚDICE je jedno velmi známé souhvězdí. Které?
3. Souhvězdí KASIOPEA nám může připomínat dvě různá písmena. Která?
4. Je BÝK hvězda, souhvězdí, hvězdokupa nebo galaxie?
5. Kuřátka jsou nejznámější hvězdokupou. Co to je HVĚZDOKUPA?
6. Kde je více hvězd- ve HVĚZDOKUPĚ nebo v GALAXII?
7. SATURN se liší od ostatních planet. Čím?
8. Nakresli alespoň přibližně souhvězdí LYRA.
9. PEGAS je kůň, ale ne obyčejný. Čím se liší?
10. Co představují tři hvězdičky hned vedle sebe v souhvězdí ORION?
11. Kolik hvězd tvoří souhvězdí LEV?
12. Namaluj , jak vypadá souhvězdí LABUŤ.
Astronomický testík B
13. Z kolika hvězd se skládá souhvězdí PERSEUS?
14. Součástí VELKÉ MEDVĚDICE je jedno velmi známé souhvězdí. Které?
15. Souhvězdí KASIOPEA nám může připomínat dvě různá písmena. Která?
16. Je BÝK hvězda, souhvězdí, hvězdokupa nebo galaxie?
17. Kuřátka jsou nejznámější hvězdokupou. Co to je HVĚZDOKUPA?
18. Kde je více hvězd- ve HVĚZDOKUPĚ nebo v GALAXII?
19. SATURN se liší od ostatních planet. Čím?
20. Nakresli alespoň přibližně souhvězdí LYRA.
21. PEGAS je kůň, ale ne obyčejný. Čím se liší?
22. Co představují tři hvězdičky hned vedle sebe v souhvězdí ORION?
23. Kolik hvězd tvoří souhvězdí LEV?
24. Namaluj, jak vypadá souhvězdí LABUŤ.
Astronomický testík C
25. Z kolika hvězd se skládá souhvězdí PERSEUS?
26. Součástí VELKÉ MEDVĚDICE je jedno velmi známé souhvězdí. Které?
27. Souhvězdí KASIOPEA nám může připomínat dvě různá písmena. Která?
28. Je BÝK planeta, hvězda, souhvězdí, hvězdokupa nebo galaxie?
29. Kuřátka jsou nejznámější hvězdokupou. Co to je HVĚZDOKUPA?
30. Kde je více hvězd- ve HVĚZDOKUPĚ nebo v GALAXII?
31. SATURN se liší od ostatních planet. Čím?
32. Nakresli alespoň přibližně souhvězdí LYRA.
33. PEGAS je kůň, ale ne obyčejný. Čím se liší?
34. Co představují tři hvězdičky hned vedle sebe v souhvězdí ORION?
35. Kolik hvězd tvoří souhvězdí LEV?
36. Namaluj, jak vypadá souhvězdí LABUŤ.
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Název čtenářské
dílny
O ZVÍŘÁTKÁCH
(ČD)
Alexandra
Khodlová
Autor /pedagog
Titul PaedDr. Jméno
Příjmení
ZŠ a MŠ při Thomayerově nemocnici
Škola
charakteristika třídy/ skupiny/ žáků, pro které je ČD připravena
6 – 11let
plánovaný počet
12
plán počtu žáků
8
ročník / třída
individuálně
v zapojené skupině/
(věkové složení
zapojených žáků
třídě
žáků)
struktura/ postup provedení čtenářské dílny
Toto téma bylo poprvé realizováno během prázdninového programu v nemocnici. Zahájili jsme ho
vypracováním myšlenkové mapy, kterou jsme postupně doplňovali.
Byly využity tyto knihy: Marcel Aymé- Pohádky kocoura Moura, Iva Hercíková O zvědavém
štěňátku, František Nepil- Já Baryk, Josef Lada- Z Ladovy zahrádky, Josef Čapek – Povídání o
pejskovi a kočičce, Rudolf Čechura- Maxipes Fík, Daisy Mrázková – Neplač, muchomůrko.
Postup:
1. Žáci si podle svých možností přečtou kapitolu knížky nebo celou knížku (10- 60 minut)
2. Mladším žákům předčítá pedagožka a oni doplňují slova, která v textu následují.
3. Každý žák o svém zážitku ze čtení ostatním vypráví.
4. Žáci porovnávají vlastnosti zvířat, reálnost a zpracování příběhu, přisuzují zvířatům lidské
vlastnosti, komentují příběhy dle osobních zkušeností.
5. S nápovědou pedagoga žáci dělí zvířata na volně žijící, domácí a užitková.
6. Žáci malují zvířata různými technikami.
7. Žáci ve skupině připraví výstavu obrázků pro rodiče i zdravotnický personál.
8. Pokud je možnost vycházky, žáci při ní projdou přírodovědnou stezku a plní drobné úkoly
v přírodě.
9. Následně žáci ústně nebo písemně odpovídají na kontrolní otázky.
10. Pedagog práci žáků vyhodnotí a odmění.
Postup čtenářské dílny lze modifikovat a opakovat v různých obměnách.
Rozvržení času:
celkem 8 hodin (rozdělených do dílčích částí)
Pomůcky/ materiály:
Knihy, arch papíru, fixy, výtvarné potřeby, obrázky, otázky na kartičkách
Jak bude žák
Téma „Zvířata“ je pro děti známé a vítané Vedle obsahu jsme si všímali i
aktivizován?
ilustrací knih. Nové informace jsme stále sledovali v myšlenkové mapě.
Jak bude žák
Děti se těšily, že získané informace využijí ve slíbené bojovce.
motivován?
Co se žák naučí?
Orientace v knize, hledání souvislostí, hledání klíčových slov, presentace
před ostatními., tolerance a naslouchání při vyprávění ostatních. Začínají
vnímat knihu jako důležitý zdroj informací.

Ze zkušenosti A. Khodlové se téma čtenářské dílny dá přizpůsobit v závislosti na věku,
možnostech i aktuálním počtu žáků ve škole při zdravotnickém zařízení. Je třeba vybrat
takové knihy a takové úkoly, které žáci zvládnou, ale jsou pro ně i určitou výzvou. Osvědčila
se možnost dát dětem vybrat z většího množství knih a o jejich výběru s nimi diskutovat.
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