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Zápis ze setkání Pracovní skupiny Čtenářská gramotnost  

SO ORP Stod – 1. stupeň 

(reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008597) 

(9. září 2020, prostory 1. stupně ZŠ Dobřany, přítomni viz prezenční listina) 

 

Setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost proběhlo, v případě projektu Čtení – nejlepší učení, již tradičně 

rozdělené pro 1. a 2. stupeň. Na školní rok 2020/21 byly voleny knihy pro 5. ročník a pro průřez druhým stupněm 

ZŠ. 

Úvod 

Tato pracovní skupina byla určena pro 1. stupeň a realizována taktéž v prostorách 1. stupně dobřanské základní 

školy. O plánovaných akcích z oblasti čtenářské gramotnosti ale také o harmonogramu dalších aktivit projektu 

MAP II informovala účastníky Bc. Pavla Adamcová. 

Projekt Čtení – nejlepší učení 

Slovo si následně vzala Mgr. Štěpánka Opltová, lektorka projektu pro 1. stupeň a představila vybrané tituly a 

související pracovní listy, včetně praktické ukázky. Zúčastnění kvitovali možnost vyzkoušet si práci s prac. listy 

z pohledu žáka. Náplní úvodního setkání byla mimo jiné formou ukázkové hodiny představena praktická ukázka 

práce s komixem „A“ autora Pavla Čecha. Práce s touto knihou je poměrně specifická, jelikož obsahem knihy 

není žádný text, pouze obrázky. 

Vybrané tituly: 

1. Papoušková Eva – Cílovníci 

2. Baltscheit Martin – Jediný den 

3. Rundellová Katherine – Dobrodruh 

4. Čech Pavel – A 

5. Cogginová Linda – Psí hvězda 

6. Braunová Petra – Dům doktora Fischera 

7. Rowlingová Joanne – Harry Potter a kámen mudrců 

8. Šlik Petr Hugo – Tajemství jeskyně pokladů 

Do každé ze zapojených škol byly knihy distribuovány v několika kusech od každého titulu. Do škol, jejichž 

zástupci se účastnili setkání, byly knihy předány přímo na místě, do ostatních budou distribuovány v nejbližší 

možné době. Na základě vzájemné dohody budou k některým z titulů vypracovány pracovní listy. 
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Závěr 

V závěru setkání proběhla diskuze k tématu. 

Informace o projektu MAP II: https://www.mas-radbuza.cz/projekty-map 

 

Kontakt: Ivana Štenglová, stenglova@mas-radbuza.cz , 720 021 960 

     Kamila Opl Hackerová, oplova@mas-radbuza.cz , 725 909 836 
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