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Jak na to???



Čtenářská gramotnost

●čtení využívat jako nástroj k dosažení dalších cílů, které jsou 
klíčem k úspěchu v pracovním i osobním životě a ve společnosti

- škola je tím ideálním prostředím, jak nastartovat u žáka umění 
používat tento nástroj – techniky nácviku čtení

● dovednost, kterou jsme získali v dětství a která slouží k  
porozumění textu

- vynikající příležitost pro školu – vhodný výběr technik práce s 
textem



Čtenářství

• čtenářství je základ pro „osvojení“  informační gramotnosti
- schopnost rozeznat, kdy potřebuji informace, umět je 

vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít

• čtenářství ve škole – po zvládnutí techniky čtení můžeme 
zapojovat vhodné digitální nástroje – čtečky knih – pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vhodné 
audioknihy – a pak kombinovat s úkoly či dokončením 
vlastní četbou

• čtenářství a gramotnost se prolíná všemi předměty



Čtenářství

• pro podporu čtenářské gramotnosti je vhodná práce v týmu – a 
zde je právě propojení s eTwinningem

• pokud spolupráci povýšíme o úroveň výše, na tzv. mezinárodní 
spolupráci 

vznikne nám zcela jistě zajímavá didaktická příležitost, jak spojit 
obojí dohromady a připravit žákům čtenářství s emočním 

prožíváním



Čtenářská gramotnost a emoce?

• zcela jistě vzbudí emoce informace o spolupráci v týmu – a to 
mezinárodním

• emoční událostí může být i netradiční zapojení  digitálních 
nástrojů při podpoře čtenářské gramotnosti

• emoce mohou provázet vlastní tvořivé psaní a kritické vnímání 
prací druhých

Podívejme se na možnosti takových aktivit



Příběh – čtenářská gramotnost –
digitální nástroje

Nyní vám představím několik digitálních nástrojů, které využijeme 
při mezinárodní spolupráci – podpora čtenářské gramotnosti

Sdílený dokument – https://bit.ly/srdceschool
Jamboard – bílá tabule: https://bit.ly/jamschoolsrdce
Padlet – pracujeme ve skupinách – https://bit.ly/schoolsrdce
Coggle.it – http://bit.ly/srdcecoggle
Úprava ilustračních fotografií do projektu:
• aplikace Prisma 
• aplikace PicCollage
• V jakých aplikacích upravují Vaši žáci? Zeptejte se jich.

https://bit.ly/srdceschool
https://bit.ly/jamschoolsrdce
https://bit.ly/schoolsrdce
http://bit.ly/srdcecoggle


Ukázky upravených fotografií

Sdílení upravených fotografií 
– např. album Google Photos



Projekt? 
5. slovanský sborník povídkový

• osmiletý cyklus slovanských sborníků ve spolupráci 

se slovanskými zeměmi – Polsko, Slovensko

• Česká republika, Základní škola Václava Havla, Poděbrady, Na 
Valech 45/II, okres Nymburk , Mgr. Vlastimil Špinka 

• Polská republika, Szkoła Podstawowa im.bł.s. Julii 
Rodzińskiej Nawojowej, 

• Mgr. Bernadetta Michalik 

• Slovenská republika, Základná škola nár. um. Ľudmily Podjavorinskej 
s MŠ, Bzince pod Javorinou, Mgr. Ludmila Šupáková



Co bylo naším cílem?

• zábavným způsobem přivést žáky ke čtenářství, autorskému 

psaní

• plnit ŠVP

• naučit žáky pracovat v  mezinárodních týmech

▪ posílit internacionalizaci školy

▪ pracovat s emocemi – emoční prožitek u žáků  - při autorském 
psaní

- při veřejném čtení



Jak se začínalo?

• vyhledáním školy, spolupracujícího učitele – TOP

• Co budeme společně psát – povídku – je součástí 

ŠVP všech zúčastněných zemí

• Jak budeme postupovat?



Postup

▪ sestavení skupin, využití excel



Postup – odborný text

▪ musíme nastudovat, co je povídka – sdílené studijní texty



Postup – jak na to?

• společná domluva na tématu a ději

• jaké budou postavy 

• zařazení do doby

• hl. myšlenka

• komu je povídka určena

• co to je autorské psaní



Co očekávám od projektu?



Aktivity

▪virtuální třída – twinspace

▪ množství doprovodných aktivit – představení škol, tříd, 
obcí, zájmů

▪ využívání digitálních nástrojů – padlet    QR kod   coggle.it     
movie maker    office – excel a word – úprava textu do 
tiskárny – těžký úkol

▪ uskutečnili jsme i setkání na Slovensku

▪ záštita Slovanského ústavu Akademie věd České republiky



Ukázka spolupráce



Ukázka titulní strany



Veřejné čtení v knihovně



Hodnocení

• vydání sborníku v tiskárně

• hodnocení žáků – myšlenková mapa

• hodnocení s kolegyněmi

• výstup do tisku

• výstupy na weby škol

• informace zřizovateli

• veliký potenciál ke spolupráci je u slovanských     zemí – zejména 
Slovensko a Polsko



Děkujeme za 
pozornost a těšíme se 
u aktivit eTwinning či 
Erasmus


