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Harmonogram setkávání 

• 19. 10. - Čtenářská lekce o historické osobnosti - odneseme si konkrétní 

námět do výuky z pohledu obsahu i možných metod práce pro II. stupeň. 

• 23. 11. - Čtenářská dílna - zažijeme sebe jako čtenáře a  prozkoumáme 
možnosti, jak můžeme druhostupňově děti aktivně přizývat ke čtení, jak 
podněcovat jejich myšlení a odezvu na čtený text.  

• 8. 2. - Sdílení dobré praxe - podnikneme exkurzi do vybrané "čtenářské" 
školy, kde uvidíme čtenářskou dílnu na druhém II. stupni v praxi přímo 
ve třídě.  

• 12. 4. - Ohlédnutí  za aktuálním školním rokem, nasdílíme si své zkušenosti, 
co se nám v našich hodinách z pohledu rozvoje čtenářských dovedností 
osvědčilo, a zhodnotíme náplň našich předešlých setkání. 

 



Harmonogram setkání

15:00 – 17.30 ● úvodní naladění
● lekce v modelu EUR
● reflexe lekce
● sdílení
● plánování



Kdo jsem a odkud přicházím?

Která knížka mi teď leží 

na nočním stolku?
 

 Vzájemné naladění



Očekávání, potřeby, otázky?

Co potřebujeme sdílet?



Já jako čtenář 
- čtenářské minutové rande



Já jako čtenář - rande naslepo



3 věci, které bych chtěl o svém 
čtecím partnerovi říct ostatním
- zapište do PL

1. proč jsem sáhl po této knize

2. volitelné

3. volitelné

Sdílíme v kruhu



Podívejme se za roh…
Úkol: na základě přečteného úryvku zkuste vyvodit, co se asi 

dělo dál ve vaší knize - zapište minimálně 4 věty pokračování 

do PL



REFLEXE

Do jaké míry knížka naplnila důvod, pro který jsem 
po ní sáhl/sáhla?



Metodické okénko



REFLEXE PROŽITÉ LEKCE

● Kdy jste zažívali pocit přemýšlení a čím to 
bylo?



CÍLE? CÍLE… CÍLE!

● Na jaké cíle podle vás mířila tato lekce?



SDÍLENÍ 

● Jaké máte zkušenosti 
s podporou motivace 
dětí ke čtení?

● Co už jste vyzkoušeli 
a co se stalo?



REFLEXE SETKÁNÍ

● Co mě teď láká udělat 
směrem ke svému čtení?

● Zpětná vazba 



ZPĚTNÁ VAZBA

CO OCEŇUJI                                CO POTŘEBUJI JINAK

VZKAZ LEKTORKÁM



    
    Těšíme se na příští setkání  

Iva a Káťa



PLÁNUJEME

● Co byste rádi dělali……..?
● Jaká témata by vás zajímala?
● Co by vám MC mělo přinášet, nabízet?
● Návrat k očekáváním


