
 
Zápis z 1. setkání pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost/2021 

 

Termín: 11. 3. 2021, 16:00 - 17:00 hod. 

Místo konání: on-line platforma Google Meet 

Účastníci: Kateřina Pecharová, Andrea Jandová, Vlasta Tvrdíková, Anežka Grimová 

 

Program: 

1. Novinky z projektu MAP 

- Informování o proběhlých aktivitách od posledního setkání (webináře, workshopy) 

- Sdílení názorů a predikcí k epidemiologické situaci (průběh výuky, návrat do normálního            

režimu) 

- Rekapitulace posledního prosincového setkání se spolupracujícími pedagogy z projektu SYPO          

→ další setkání uskutečníme, jakmile bude možná prezenční forma. 

- Z různých zdrojů byly obdrženy nabídky na online vzdělávací aktivity zdarma pro pedagogy,             

rodiče i žáky. Z praktických důvodů nepřeposíláme každý tip zvlášť, ale shromažďujeme            

odkazy na: http://maproudnicko.cz/2021/03/07/odkazy-a-tipy-nejen-do-online-vyuky/.   

Většinu akcí si lze pustit i zpětně ze záznamu.  

- Byl konzultován záměr vytvořit sborník tras a úkolů na “stopovanou” po Roudnici. Je možné              

vytvořit různé vzdálenosti a náročnost plněných úkolů pro různé věkové kategorie žáků.            

Metodika by se zaměřovala jednak na znalost historie, současné kultury ale i geografie             

Roudnicka, obsahovala by také různé šifry na podporu matematické a čtenářské           

gramotnosti. Metodika by byla vytvořena s finančních prostředků projektu MAP, případně           

by se se metodika zaspolufinancovala také z projektu EVVO. Pí. Tvrdíková referovala úspěch             

obdobné aktivity také z Domova dětí a mládeže Polná, který dlouhodobě sleduje. ZŠ SMART              

v uplynulých dnech realizovala různé aktivity pro žáky na dálku také pro aktivní trávení              

jarních prázdnin. Př. “anglická” šipkovaná v přírodě s procvičením slovíček. Další aktivity lze             

pro inspiraci sledovat na oficiálním FB ZŠ SMART. 

- Všechny dlouhodobě plánované aktivity se snažíme směřovat zejména do venkovního          

prostředí a za využití i mimoškolních prostředků. Proběhlo jednání s koordinátorkou           

projektu Příběhy našich sousedů, která by se ujala dobrovolné skupiny žáků a společně s              

nimi zdokumentovala příběh významného pamětníka z Roudnicka. Odhadujeme, že zájem          

ze strany žáků vzejde až po návratu do prezenční výuky. 

 

2. Informace o březnových akcích:  

Noc s Andersenem 2021 (http://www.nocsandersenem.cz/) 

- RT MAP oslovil knihovnu s nabídkou spolupráce, pokud by byla plánována aktivita na             

podporu čtenářství související s touto tradiční akcí. Pracovníci knihovny aktuálně neplánují           

žádné alternativní formy akcí pro žáky, se všemi náměty je vyčkáváno na prezenční formu              

po návratu žáků do škol. I v pozdějším období máme zájem o zapojení a spolupráci. ZŠ                
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SMART připravuje možné aktivity na dálku nejen při příležitosti Noci s Andersenem. Žáci si              

po domluvě udělají také tematický domácí čtenářský koutek, kdy si pečlivě vyberou            

oblíbenou knihu a podělí se fotkou se spolužáky o svém pohodlném místě a atmosféře, při               

které si čtou. Je také k diskuzi, zda se žáky stále opakovat “andersenovské” čtení, nebo se                

přesměrovat i na aktuálnější autory a tvorbu, které mohou být pro žáky atraktivnější. 

 

Ukliďme Česko (27. 3. 2021) 

- MAS Podřipsko vyhlašuje soutěž pro širokou veřejnost o vermikompostér a sice od 26. 3.              

do 28. 3. 2021. Účastníci musí individuálně uklidit libovolné veřejné prostranství a podělit se              

o foto. Je možné se také přihlásit do skupiny na facebooku pro efektivnější organizaci,              

přetrvává ale samostatný pobyt venku při zákazu shromažďování více osob. Podrobnosti           

soutěže k dispozici na FB MAS Podřipsko. 

 

 Den Země (22. 4. 2021) 

- Různé školy a školky vykonávající dobrovolně vlastní aktivity pro zlepšení životního           

prostředí na podporu Dne Země, od úklidu veřejného prostranství přes např. údržbu            

zahrádky. Každý, kdo zašle fotky ze své aktivity od RT MAP obdrží tematickou učebnici s tipy                

na poznávací výlety Litoměřicko: otevřená učebnice. 

 

On-line komiksový workshop MAP Litoměřicko (23. 3. 2021) 

- Odkaz na FB událost, lektorkou bude Klára Smolíková. 

- Aktuálně je od této přednášející dne 15. 3. realizována také přednáška na téma 

“Vyprávějme dětem příběh knihy”. Podrobnosti jsou uvedeny ZDE, záznam je také možné 

spustit na youtube. 

 

3. Další odkazy a tipy 

Nakladatelství zabývající se rozvojem čtenářské gramotnosti: 

- Lektorka A. Grimová doporučila nakladatelství Šafrán jako velmi dobrý zdroj publikací i            

vzdělávacích aktivit pro pedagogy, díky kterým lze rozvíjet čtení s porozuměním i            

sebevyjádření prostřednictvím psaní. 

- Tip na publikaci “1001 her s knížkou”, kterou lze nalézt např. na:            

https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/1001-her-s-knizkou/. V případě zájmu pedagogů lze      

zakoupit s prostředků MAP a zapůjčovat v našem území. Dle referencí a anotace by kniha               

mohla být vhodná i pro rodiče. 

- Všestranná knížka pro rozvoj kreativity od Petra Soukupa Básničky pro Vaše obrázky  

- Tip na soutěž od A. Grimové: děti kreslí obrázky podle vybraných básniček, veřejná             

výstavka, ocenění? 

- Nová FB skupina “Čteme s MAPem” od spolupracujícího litoměřického MAP, kde je možné             

sdílet konkrétní tipy a zapojit se může úplně každý. 

O dalším setkání pracovní skupiny budou členové předem informováni zaslanou pozvánkou. 

Akce je podpořena projektem MAP ORP Roudnice nad Labem II, registrační číslo projektu 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000915 . 

www.maproudnicko.cz  

https://www.facebook.com/events/427036058379888
https://uisk.ff.cuni.cz/cs/pro-verejnost/informacni-pondelky/
https://www.nakladatelstvi-safran.cz/
https://obchod.portal.cz/hry-a-treninky/1001-her-s-knizkou/
https://shop.petrsoukup.cz/knihy/basnicky-pro-vase-obrazky/
https://www.facebook.com/groups/ctemesmapem/members
http://www.maproudnicko.cz/

