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Jednání pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

zápis č. 10 

videokonference – Google Meet, 25. 3. 2021, od 13:30 

 

Program: 

1. Doladění návrhu výzvy k načítání audioknih školáky 1. a 2. stupeň ZŠ a ZUŠ 

2. Příprava aktivity „Školáci čtou kamarádům ze školky“ 

3. Příprava ukázkové hodiny ČJ pro učitele s Michalem Šafránkem 

4. Diskuze, různé 

 

 

1. Doladění návrhu výzvy k načítání audioknih školáky 1. a 2. stupeň ZŠ 

• Školáci načtou kratší pohádkový příběh 

• Pozor na autorská práva – volit autory, u kterých uplynulo 70 let od úmrtí 

• Pohádka od klasických autorů, výběr je na dětech, délka pohádky min. 10 minut 

• Forma čtení pohádky – jeden čtenář, ale i prostřídání více čtenářů 

• U jednotlivého audiozáznamu uvádět jméno čtenáře, školu, titul knihy, je možné 

 i přiložit obrázek k dané četbě 

• Finální výstup / technická stránka – sestříhání, zvuk atp. zajistí P. Záliš 

• Vyhlášení a ukončení výzvy – od 29. 3. 2021 do 30. dubna 2021 

 

2. Příprava aktivity „Školáci čtou kamarádům ze školky“ 

 Výzva musí obsahovat / konečné znění: 

• Změna pracovního názvu „Školáci čtou kamarádům ze školky“ na finální název aktivity 

 „Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem“ 

• Školáci načtou na své mobilní telefony, tablety či jiná zařízení se záznamníkem krátký 

pohádkový příběh, příběh může načítat více dětí, délka nahrávky min. 10 minut 

• Podmínkou je, aby se jednalo o krátkou pohádku od klasických autorů, jakými byli  

Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a další.   

• Důležité upozornění: kvůli autorskému zákonu je třeba volit autory, od jejichž úmrtí uplynulo 

již více než 70 let!  

• Výběr pohádky je na dětech, nabídka možných titulů: O perníkové chaloupce, O Smolíčkovi,  

O Budulínkovi, Hrnečku vař, Červená karkulka, O kohoutkovi a slepičce… 

• S výběrem titulů k načítání může pomoci Jana Šimková, ředitelka Městské knihovny v Úpici 

• Uzávěrka – pátek 30. dubna 2021, lze zasílat i elektronicky na zalis@kjh.cz., příspěvky je 

možné zaslat například přes Úschovnu, Ulož.to, Google Disc…apod. nebo po předchozí 

telefonické domluvě – předání v kanceláři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici 

• Ke každé pohádce uvést jméno a příjmení čtenáře/čtenářů, školu, dále čtenou knihu (včetně 

autora) + obrázek ke knize (může být i vlastní ilustrace) 

• Vzniklá díla budou poskytnuta mateřským školám, pro poslech nejen předškolákům. 
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3. Příprava ukázkové hodiny ČJ pro učitele s Michalem Šafránkem 

• Změna – po domluvě s M. Šafránkem – provede v rámci IA MAP II v dubnu 2021 ukázkovou 

hodinu zeměpisu pro učitele zeměpisu (2. stupeň) 

 

4. Diskuze, různé 

• Na ukázkovou hodinu ČJ vyhledat, doporučit, oslovit učitele / učitelku – IA plánovaná na 

květen 2021 (nástroje ve výuce, co se osvědčilo, cíl – síťování učitelů jednotlivých předmětů) 

 

 

Termín 11. jednání PS pro rozvoj ČG bude e-mailem po domluvě upřesněn. 

 

 

Prezenční listina dokladovaná formou čestného prohlášení zúčastněných je přílohou č. 1 tohoto 

zápisu a Print Screen obrazovky je přílohou č. 2. 

 

 

Zapsala: Barbora Procházková 

Dne: 25. 3. 2021 


