
   

   

 

Projekt MAP rozvoje vzdělávání pro SO ORP Čáslav III 

r. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019811 

 

Zápis ze setkání Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji 

potenciálu každého žáka s Mgr. Veronikou Peslerovou s názvem Zajímavé knihy 2022, 

které se konalo dne 6. 12. 2022  

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Semináře se zúčastnily pedagožky z mateřských a základních škol ORP Čáslav, dále mezi nás opět 

zavítaly i paní knihovnice z regionu, jejichž přízně si také velice ceníme. 

Setkání uvedla Mgr. Petra Kobelová z MAP Čáslavsko. Hostem dnešního setkání a hlavním 

přednášející byla Mgr. Veronika Peslerová, jejíž téma bylo zastřešeno názvem Zajímavé knihy 2022. 

Součástí přednášky jsou i ukázky aktivit s nově vydanými knihami a ukázková čtenářská lekce. 

Veronika po zmapování zastoupení knihovnic a pedagogů požádala přítomné o zamyšlení se, jaké 

aktivity vyvíjí ve svých institucích pro podporu čtenářské gramotnosti, na kterou děti dobře reagují.  

Seznam aktivit, které podporují čg od Veroniky: 

1) čtení je radost a měla by být - priorita č. 1, čtenářství vychází z vnitřní motivace 

2) pamatovat na to, že každý čtenář je jiný; i dospělí mají své preference; nechávat je číst, co je 

baví, ale seznamovat je s dalšími žánry a knihami (+ smysloví a intuitivní čtenáři - jungovská 

typologie, intuitivní čtou mezi řádky, rádi si domýšlejí) 

3) doporučování - čím starší děti, tím větší váhu má vrstevnické doporučování (mladší - rodiče) 

Předčítání, podle výzkumů, má na rozvoj mozku daleko větší vliv, než když si čteme sami. 

Předčítat by se mělo i dětem, které už samy číst umí. Vliv to má i na podporu čtenářství. 

Výzkumy říkají, že až ve 12 letech je mozek na takové úrovni, aby si užíval čtení stejně jako 

předčítání. Lze tedy předčítat i na II. stupni. I předčítání je dovednost.  

4) knihy na dosah, v knihách by se měly děti macerovat :-); ve třídách, kde jsou třídní 

knihovničky, se čte o 50-60 % více 

5) každá přečtená kniha je dobrá, kvalita je v naší hlavě, kniha musí dávat radost; je vhodné 

dětem nechat volnou ruku, upustit od povinné nebo doporučené literatury; 

Ukázka dílny čtení: 

Účastnice si vybraly z knih, které Veronika přivezla.  Deset minut věnují soustředěnému čtení.  

Nastavení pravidel dílny čtení: Začíná se na 5 minutách, maximum je 20 minut. Soustředěně čtěte. 

Čte i paní učitelka. Pro čtení můžete zadat otázku předem nebo po čtení. Paní učitelky se měly 

zaměřit na hlavního hrdinu. 



   

   

Po čtení se účastnice měly zaměřit na to, co mají s hlavním hrdinou společného. Mohou sdílet ve 

skupině. Zapisovat lze do Vénova diagramu. 

Je fajn si udělat seznam otázek: Jaký dárek by si dal hlavnímu hrdinovi? Jestli mají s něčím z ukázky 

zkušenost? Jestli by jednali stejně, jako hrdina. Jakou barvu si představíš při čtení? Co by si hl. 

postava přála, kdyby vylovila zlatou rybku. Existují čtenářské kostky s otázkami. Ježpodi vydávají 

sáčky s otázkami. Nejlepší je sbírka osobních otázek, na které děti dobře reagovaly, které se 

osvědčily.  

Nakl. Šafrán: Záznamy z četby - pracovní listy. Okopírovat nebo využít jen otázky. 

Po čtenářské dílně si mohou děti samy doporučovat mezi sebou. Bývá obrovská koncentrace knih. 

Čtení s předvídáním, řízené čtení. Využít se dá v dílně psaní: Jak navodit atmosféru. Jakými 

výrazovými prostředky. 

Doporučené knihy: 

Nakl. Meandr: edice Repolero - Květoleto 2021, Keřolelo 2022, chystá se Stromolelo. Hravou formou 

připomíná rostlinnou říši.  

Dětské horory: Ivan Martin Jirous: Ptala se Františky Marta (veršované, leporelo), Pan Nikdo a bílá 

tma (kultivovaný, děsivý). 

Dále paní učitelky pracovaly s rozstříhanou básní. Mohl vzniknout i nový text. 

Poetický slovníček dětem (Radek Malý) 

Jeden kluk z vesničky Květušín (lymerik, Robin Král) 

Malí čtenáři potřebují zažívat úspěch. Přečetl jsem celou knihu. Vhodné jsou knihy Petra Horáčka. 

Hodí se i pro čtení pro nejmenší. Ilustrace se dají i napodobovat menšími dětmi. Knihy PH mají 

poselství, málo textu, celostránkové ilustrace.  

Patti a hudební nástroje: celá lekce - lze si s dětmi povídat o tom, jaký mají sen.  

Velký kočičí závod: vtipná knížka s minimem textu. Je tam ukrytých 42 myší - hledačka, trénování 

počítání. Pro předčítání a na první čtení. 

Úsměv pro žabku: lze využít na celou lekci (motiv úsměv - lze něco získat zadarmo?), hledání zvířátek, 

využít pětilístek na téma úsměv (jaký je, co přináší),  

Možná je to jablko: hříčka o tom, jestli je jablko skutečně jablko, knížka na rozvoj a rozvoj fantazie;  

Žluté a kulaté: (co najdou děti ráno v postýlce) - o respektu, přijímání, možná máme něco, za co se 

stydíme, ale když s tím jdeme ven, možná zjistíme, že v tom nejsme sami. To, za co se stydíme, není 

tak úplně neobvyklé. Mohou se ztotožnit s jinými dětmi.  



   

   

Eliška není strašidlo: třetí z řady, které od autorky vyšly - vždy o zvířatech (František z kompostu - dvě 

roviny, každý má něco, co mu jde), je o tom, že často se bojíme toho, co neznáme, ale když to 

poznáme, možná přestaneme mít strach; 

Kniha pocitů: vypráví o emocí, krátké básničky, komiksy - pro práci s emocemi (Co dělají pocity, 

Barevná příšerka - také o emocích) 

Nakladaltelství Albatros + Pasparta - edice Má to háček (píší Petra Březinová a Petra Štarková): 

Největší nemehlo pod sluncem 

Marta si vzpomíná: zpracování smrti, vzpomínky na babičku, vřelá a milá 

Cesta: téma uprchlictví, maminka je nucená utéct ze své rodné země za bezpečím; i s dětmi z první 

třídy 

Válka, která změnila Rondo: česko-ukrajinsky, téma války 

Irena Hejdová: Skutek utek + Nedráždi bráchu bosou nohou: reálné rodinné vztahy z rodiny, od 

kamarádů, neidilické vztahy mezi sourozenci 

Komiksy: pro nejmenší Růža, interaktivní kniha; Hubert a Hugo, sportovně založení, příběhy otce a 

syna; Amulet: série sedmi dílů, Prašina: vychází komiksově, mělo by jich vyjít 8; navazující práce: Jaký 

slovní druh se v komiksech vyskytuje častěji než v beletrii, atp., smysloví čtenáři mají komiksy rádi, 

intuitivní se musí učit dovednosti číst komiks, při čtení komiksů rovzíjím spoustu čtenářských 

dovednosti, které při čtení lineárního textu rozvíjíme.  

Pro menší děti jsou vhodné i knihy Daisy Mrázkové, poetický text.  

Tři díly: Zločinu na stopě: detektivní úkoly, rozvoj prostorové orientace 

Tajemství Humly Hanssonové: vtipný deník pro čtenářky romantických knih 

Hvězdonauti: fantasy 

Vlajka Viktora Vaňka: třetí z knih o historii, odehrávají se v současnosti, pátrání v rodinné historii, na 

základě výpovědí lidí v rodině a dokumentech zjišťuje, co se v historii stalo, v této je i romantický 

příběh 

edice: Malí lidé, velké sny: životy významných osobností: David Attenborough, Coco Chanel, Anne 

Franková (celkem v čj sedm, v aj celkem 30), obsahuje o odkaz na další knihy nebo filmy o dané 

osobnosti 

pro starší čtenář: 

Bitva o diamant (Bára Dočkalová), od 10 let: o sportu - baseball, odehrává se v Americe, velmi dobře 

napsaný, sama působila jako učitelka několik let v USA,  

téma dospívání: Holčičí kniha, Sex je vtipný slovo 



   

   

Lampička: pohádková kniha a respektu (mořské panny, přímořské prostředí, krásný jazyk) + Rekrut 

244 (český autor Fr. Tichý, 3. díl volné trilogie - 1. Transport za věčnost; 2. díl Labyrint nedokončených 

setkání; vždy hledání svobody - vnitřní i vnější) 

Sekundární literatura: 

1001 tipů, jak pracovat s knihou, Dílna čtení (Šafrán, aktivity i celé lekce), Zakousněte se do knihy, 

Literární doupě, Fantastické čtení, Mluvíme v bublinách; Čteme s porozuměním na každý den (Šafrán) 

 


