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Koncepce podpory rozvoje þtenáĜské gramotnosti
Cíl:
Žák
Ö
Ö
Ö
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þte,
rozumí psanému textu,
pĜemýšlí o nČm,
používá ho k rozvoji vlastních schopností a dovednosti.


Strategie:
Uþitel
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realizuje školní program rozvoje þtenáĜství,
vhodnČ motivuje žáky ke þtení,
vČnuje dostatek þasu na þtení pĜímo ve škole,
vybírá vhodná témata uþiva k rozvoji þtenáĜské gramotnosti,
umožní žákĤm vlastní výbČr vhodných textĤ,
zaĜazuje vhodné metody pro rozvoj þtenáĜské gramotnosti,
umožní žákĤm bezprostĜednČ sdílet osobní dojmy z þetby,
zaĜazuje pĜedþítání textĤ,
využívá vybavení školní knihovny, þasopisy,
sám þte, sleduje novinky, umí doporuþit vhodnou knihu.



Školní program rozvoje þtenáĜství
1. roþník
program rozvoje þtenáĜství
Ϟkaždodenní þtení v kratších úsecích
ϞdĤraz na domácí pĜípravu
Ϟzaložení þtenáĜského deníku /portfolia/
Ϟspoleþná þetba

Ϟpráce s þasopisy
ϞnávštČva místní knihovny
Ϟpráce s PL projektu EU-peníze školám
ϞpĜedþítání textĤ uþitelem
ϞbĜezen – mČsíc knihy
Ϟnabídka þtenáĜského kroužku

poznámka
ϞŽivá abeceda, SlabikáĜ, ýítanka
Ϟspolupráce s rodiþi, podepisování þtení rodiþem
Ϟleporelo, ilustrace, moje první knížka
ϞB. ěíha - Honzíkova cesta, R. ýechura - PĜíhody
Maxipsa Fíka, Fr. Hrubín - Je nám dobĜe na svČtČ,
A. Lindgrenová - Emilovy skopiþiny (nároþnČjší
text) a jiné dČtské knihy
ϞPastelka, Sluníþko, MateĜídouška
ϞMikulþice
Ϟýj -þtenáĜská gramotnost
Ϟvýstavka knih ve tĜídČ

2. roþník
program rozvoje þtenáĜství
Ϟkaždodenní práce s textem v uþebnici
Ϟspoleþná þetba
Ϟpráce s þasopisy
Ϟdramatizace textu, herní dovednosti
Ϟrecitace, recitaþní soutČž – školní kolo, okresní
kolo
ϞnávštČva místní knihovny a okresní knihovny
ϞþtenáĜský deník /portfolio/
Ϟkrátké pĜíspČvky do školního þasopisu a na
webové stránky školy
Ϟpráce s PL projektu EU-peníze školám
Ϟmatematika - práce se slovními úlohami
ϞpĜedþítání textĤ uþitelem
ϞbĜezen – mČsíc knihy
Ϟnabídka þtenáĜského kroužku

poznámka
Ϟvypravování o pĜeþteném textu, odpovČdi celou
vČtou na otázky, vyjadĜování
ϞStaré povČsti þeské
ϞPastelka, Sluníþko, MateĜídouška
ϞvýbČr známých pohádek, pohádkových postav
ϞvýbČr básní
ϞMikulþice, Hodonín
Ϟkrátký zápis, ilustrace, hodnocení deníku
Ϟþeský jazyk a matematika
Ϟsestavení zápisu, najít základní informace
Ϟvýstavka knih ve tĜídČ

3. roþník
program rozvoje þtenáĜství
Ϟkaždodenní práce s textem v uþebnici
Ϟspoleþná þetba
Ϟpráce s þasopisy
Ϟdramatizace textu, herní dovednosti
Ϟvztah k poezii – recitace básní, recitaþní soutČž
– školní kolo, okresní kolo
ϞnávštČva místní knihovny a okresní knihovny
ϞþtenáĜský deník /portfolio/
Ϟkrátké pĜíspČvky do školního þasopisu a na
webové stránky školy
Ϟpráce s PL projektu EU-peníze školám
Ϟmatematika - práce se slovními úlohami,
geometrie
Ϟprvouka – þerpání z rĤzných zdrojĤ informací
ϞAj – práce s textem, slovníkem
ϞpĜedþítání textĤ uþitelem
ϞbĜezen – mČsíc knihy
Ϟnabídka þtenáĜského kroužku

poznámka
ϞporozumČní textu, vypravování, kladení otázek,
vyhledávání klíþových slov, rozvíjení slovní
zásoby
ϞdČti z Bullerbynu
ϞMateĜídouška, výstava þasopisĤ
ϞvýbČr pohádek, pĜíbČhĤ ze života
ϞvýbČr básní, rozbor básní, hry s rými, vlastní tvorba
básnČ
ϞMikulþice, Hodonín
ϞþtenáĜská nástČnka, prezentace pĜeþtené knížky

ϞporozumČní zadání, porozumČní definic
Ϟuþebnice, PL, Internet, propojování textu se
správným obrazovým materiálem
ϞPC software – Terasoft, on-line cviþení z internetu
Ϟvýstavka knih ve tĜídČ

4. roþník
program rozvoje þtenáĜství
Ϟkaždodenní práce s textem v uþebnicích,
Ϟpráce s vybranými texty uþitelem i samotnými
žáky
Ϟspoleþná þetba
Ϟdramatizace textu, herní dovednosti
Ϟvztah k poezii – recitace básní, recitaþní soutČž
– školní kolo, okresní kolo
ϞþtenáĜský deník /portfolio/
Ϟpráce s þasopisy
Ϟkrátké pĜíspČvky do školního þasopisu a na
webové stránky školy
Ϟpráce s PL projektu EU-peníze školám
Ϟmatematika – porozumČní zadání textu
ϞPĜ a Vl – þerpání informací z rĤzných zdrojĤ,
referáty
Ϟrecitace, recitaþní soutČž – školní kolo, okresní
kolo
ϞnávštČva místní knihovny a okresní
ϞpĜedþítání textĤ uþitelem
ϞbĜezen – mČsíc knihy
Ϟnabídka þtenáĜského kroužku

poznámka
ϞporozumČní zadání, vypravování, odpovČdi na
otázky, vystižení hlavních myšlenek vlastními
slovy, rozvíjení slovní zásoby
ϞvyprávČní obsahu, odpovČdi na otázky, hodnocení
ϞDČti z Bullerbynu, Lovci mamutĤ
ϞpĜíbČhy, pohádky
Ϟvlastní výbČr básní
Ϟprezentace knihy, hodnocení, doporuþení
spolužákĤm, rozhovor nad knihou
ϞABC

Ϟsestavení zápisu, formulace správné odpovČdi
Ϟuþebnice, PL, encyklopedie, krátký struþný a jasný
zápis uþiva s pomocí uþitele, vybrání podstatných a
nepodstatných informací
ϞvýbČr básní
ϞMikulþice, Hodonín
Ϟvýstavka knih ve tĜídČ

5. roþník
program rozvoje þtenáĜství
Ϟkaždodenní práce s textem v uþebnicích
Ϟvymýšlení vlastních pĜíbČhĤ, básní
Ϟhlasité a tiché þtení
Ϟpodpora domácí þetby knih, þasopisĤ
ϞþtenáĜský deník /portfolio/
Ϟpráce s þasopisy, jiné zdroje informací
Ϟspoleþná þetba
Ϟdramatizace textu, herní dovednosti
Ϟrecitace, recitaþní soutČž – školní kolo, okresní
kolo
ϞnávštČva místní knihovny a okresní
Ϟkrátké pĜíspČvky do školního þasopisu a na
webové stránky školy
Ϟpráce s PL projektu EU-peníze školám
Ϟmatematika – porozumČní zadání
ϞpĜedþítání textĤ uþitelem
ϞbĜezen – mČsíc knihy
Ϟnabídka þtenáĜského kroužku

poznámka
Ϟvyužívání rĤzných metod práce s textem,
domýšlení konce pĜíbČhĤ
Ϟvlastní tvorba
Ϟprezentace knih a þasopisĤ ve tĜídČ
ϞABC, Historie – úryvky, denní tisk – informace,
Autocar, PĜíroda
ϞLovci mamutĤ
ϞpĜíbČhy ze života dČtí, pohádky
ϞvýbČr básní
ϞMikulþice, Hodonín

Ϟvýstavka knih ve tĜídČ

II. stupeĖ
program rozvoje þtenáĜství
ýeský jazyk a literatura
Ϟ každodenní práce s textem v uþebnicích
Ϟ vlastní tvorba, vlastní výbČr textĤ
Ϟ dramatizace textu
Ϟ tvoĜivé psaní
Ϟ školní knihovna
Ϟ þetba ve škole, þetba celé knihy

Ϟ práce s þasopisy
Ϟ pĜedþítání textĤ uþitelem
Ϟ pĜedþítání textĤ žáky
Ϟ získávání informací z rĤzných zdrojĤ
Ϟ recitaþní soutČž, školní kolo, okresní kolo
Ϟ vedení þtenáĜského deníku /portfolia/
Anglický jazyk
Ϟ práce s texty v uþebnicích
Ϟ zaĜazování zajímavých témat
Ϟ práce s þasopisy, pĤjþování þasopisĤ domĤ
Ϟ spoleþná þetba
Matematika
Ϟ slovní úlohy, geometrie
Ϟ þtení z grafĤ a tabulek
Ϟ vyhledávání v matematicko-fyzikálních
tabulkách
Ϟ správná motivace

poznámka
Ϟ vnímání rĤzných jazykových sdČlení, porozumČní
textĤm
Ϟ rozvíjení talentu, uplatnČní výsledkĤ svého
poznávání
Ϟ absolventské divadelní pĜedstavení žákĤ 9.
roþníku.
Ϟ úþast v literárních soutČžích a školních projektech
Ϟ doplĖování titulĤ, prostor pro zaþtení se do knihy
Ϟ R.Asquithová - Akta usoužené puberĢaþky, V.
Nezval - Aniþka skĜítek a SlamČný Hubert, B.
NČmcová – Babiþka, A. Lindgrenová – Emilovy
skopiþiny, A. Exupery – Malý princ, E. Frynta –
MoudĜí blázni, I. Olbracht – O mudrci Bidpajovi a
jeho zvíĜátkách, J. Macoun – Plus Minus Max,
R.L.Stevenson – Poklad na ostrovČ, V. ěezáþ –
Poplach v KováĜské uliþce, J. Neruda – Povídky
malostranské, A.Jirásek – Staré povČsti þeské,
V.Steklaþ – Žlutý Robert a James Bond.

Ϟ ABC, Autocar, PĜíroda, Historie, vlastní þasopisy
žákĤ
Ϟ žáci II. stupnČ þtou malým spolužákĤm pohádky,
básnČ, kapitoly z oblíbených knih
Ϟ internet, slovníky, katalogy apod.
Ϟ vhodný výbČr básní
Ϟ prezentace

Ϟ rozšiĜující texty v uþebnicích Project
Ϟ R&R, Hello, Friendship
Ϟ Robinson Crusoe
Ϟ správné pochopení zadání, pĜesné formulace
myšlenek, pĜehledné provádČní zápisĤ a rozborĤ

Ϟ zadávání úkolĤ vycházejících z reálného života a
praxe
DČjepis, Fyzika, ZemČpis, PĜírodopis, Chemie, Informatika
Ϟ porozumČní textu
Ϟ práce s textem v uþebnici
Ϟ Živá historie, PĜíroda, ABC – vyhledávání
Ϟ práce s þasopisy
informací podle vlastního výbČru nebo podle
zadání uþitelem
Ϟ výbČr vhodných titulĤ uþitelem i žáky
Ϟ školní knihovna
Ϟ internet, PC software atd.
Ϟ jiné zdroje informací
Ϟ správné formulace otázek a odpovČdí
Ϟ tvorba samostatných zápisĤ individuálnČ þi ve
Ϟ orientace v textu a pochopení textu,
skupinách
vyhledávání dĤležitých informací
Ϟ tvorba referátĤ a prezentací
Ϟ Nová škola, Fraus
Ϟ práce s interaktivními uþebnicemi
Ϟ práce s PL projektu EU-peníze školám
Ϟ tvorba školního þasopisu

Ϟ pĜíspČvky na webové stránky školy
PĜedmČty výchovného charakteru
Ϟ práce s textem v uþebnicích
Ϟ výtvarné vyjádĜení pocitĤ z textu
Ϟ práce s textem písní
Ϟ pĜíprava referátĤ
Ϟ vyhledávání informací z rĤzných zdrojĤ
Ϟ práce s PL projektu EU-peníze školám
Školní družina
Ϟ práce s þasopisy
Ϟ þetba knih na pokraþování
Ϟ dramatizace pohádek
Ϟ vlastní tvorba básniþek a ilustrací
Ϟ bĜezen – mČsíc knihy
Ϟ návštČva místní knihovny
Ϟ pĜíprava na vyuþování

Ϟ porozumČní textu, výpisky

Ϟ encyklopedie, PC software, internet

ϞMéća Pusík, Sluníþko
Ϟdle výbČru vychovatelky nebo dČtí
ϞpĜíprava divadelního pĜedstavení pro dČti MŠ
ϞsoutČž
Ϟvýstavka oblíbených knih
ϞMikulþice
ϞPráce s encyklopediemi, atlasy, pĜíruþkami

Metody rozvíjení þtenáĜských dovedností
ýtení s otázkami, þtení s pĜedvídáním, þtení s tabulkou pĜedpovČdí, debata s autorem, dílna þtení, literární dopisy,
podvojný deník, grafická schémata rĤzných typĤ, I.N.S.E.R.T., literární kroužky, poslední slovo patĜí mČ, QAR,
Ĝízené þtení a myšlení, skládankové þtení, skládankové uþení, uþíme se navzájem, tvorba vlastní knížky,
vyhledávání klíþových slov, þtenáĜské portfolio – þtenáĜský deník. – viz autorka H. KošĢálová

