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ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY ČG ZE DNE 13. DUBNA 2022 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

 

Téma setkání:  

OHLÉDNUTÍ ZA KURZEM RCWT A INSPIRACE DO BUDOUCNA 

 

CÍL:  

Cílem setkání je zhodnotit kurz RCWT, který jsme společně navštívili a naplánovat další 

spolupráci do budoucna s pomocí inspirace z MAP Sedlčansko v podání Mgr. Evy Zirhutové. 

I. Program setkání: 
 

1. Ohlédnutí se za kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení 
2. Eva Zirhutová z MAP Sedlčansko nám představí inspirativní práci v MAP Sedlčansko. 
3. Prohlédneme si a představíme si obsah tematických tašek pro učitele 
4. Ukážeme si nové knihy pro učitele, pro dospělé i pro děti 

 
II. Obsah setkání: 

 

1. Ohlédnutí se za kurzem Čtením a psaním ke kritickému myšlení 

Eva Křížková zrekapitulovala metody, které byly představeny na 16 hodinovém kurzu, 
kterého se na podzim účastnily učitelky ze zapojených škol. 
 
MATERIÁLY z kurzu je možné stále stáhnout z Padletu: 
https://cs.padlet.com/katerinasafrankova/lsyk1dj8jzji4q9x 

NAHRÁVKY z on-line setkání se nachází na těchto odkazech: 

2.11. 2021 
https://us02web.zoom.us/rec/share/uEFiRgl0H7Q_dbyNAZH_BNTupVLsjnSefOYZ9wP_Pshf0hR2GnK
Gg2vMoiY0Wnqs.TG45zcAtmqAUOC3a 
Heslo: =Jvn8x12 
 

7.12. 2022 

https://us02web.zoom.us/rec/share/uEFiRgl0H7Q_dbyNAZH_BNTupVLsjnSefOYZ9wP_Pshf0hR2GnK

Gg2vMoiY0Wnqs.TG45zcAtmqAUOC3a  

Heslo: =Jvn8x12 

http://www.mikroregionvoticko.cz/
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3.2. 2022 

https://us02web.zoom.us/rec/share/PU0C5MMBJTUAyPN11rYb_bEqMVgvZOvGAnJP-

0Wgrwbs09dvfDz0pWvVvdyz8nEo.zwyErsP2CO3mcm6n 

(Heslo: ^?qJ2QGY) 

Na kurzu byly představeny tyto metody: 

• Analýza věcných rysů 

• Tabulka předpovědí 

• Metoda I.N.S.E.R.T. 

• Metoda klíčových slov 

• Podvojný deník 

• Kostka 

• Rybí kost 

• Vennův diagram 

Všechny učitelky shodně potvrdily, že o zapojení nově získaných znalostí se snaží, mezi hlavní 
překážky patří: 

• tlak na dodržování ŠVP a RVP 

• méně časových možností na 2. stupni základních škol 

• málo kvalifikovaných učitelů odborných předmětů (možnost studovat na VŠ libovolně 
kombinovatelné obory a tím menší zájem o náročné obory jako je český jazyk 
a matematika) 

• není spolupráce základních škol a pedagogických vysokých škol – pomohla by lepší 
provázanost např. v rámci psaní seminárních prací nebo závěrečných prací. 

2. Inspirace z MAP Sedlčansko - Mgr. Eva Zirhutová 

Mgr. Eva Zirhutová představila práci v MAP Sedlčansko: 

1. Náměty na práci s knížkou Dobrodružství pavouka Čendy od Pavla Čecha 
2. Práce s literárními žánry 

Ad1) V MAP Sedlčansko se schází pracovní skupina na podporu čtenářské gramotnosti, 
v rámci které vznikly náměty na práci s knížkou Dobrodružství pavouka Čendy od Pavla 
Čecha. 
Náměty zahrnují práci s knížkou: 

• PŘED ČETBOU  předvídání obsahu z obálky knížky, předvídání obsahu z ilustrací 
knížky… 

• BĚHEM ČETBY pro četbu knížky je možné zvolit dva základní způsoby – učitel 
poprvé přečte knížku dětem sám nebo děti čtou samy; buď potichu nebo společně 
chorálovým čtením 

http://www.mikroregionvoticko.cz/
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Náměty učitele postupně, krok za krokem provedou celou knihou 

• PO ČETBĚ  
aktivity po četbě zahrnují: 
osobní odezvu na text,  
porovnání s jinými knížkami,  
rozbor postav z knížky např. formou metody Pětilístek nebo Vennův diagram 
shrnutí příběhu, autorův záměr a styl,   
odpověď na otázku, jak by se příběh proměnil, kdyby… 
formální a jazyková stránku textu 

Eva Zirhutová dále popsala čtenářské dovednosti, které může učitel prací s knížkou rozvíjet a zmínila 

několik přesahů do předmětu OSV. 

V rámci projektu společná četba knih byly dle doporučení odborníků nakoupeny soubory knih pro 

společnou četbu na základních školách. Tyto soubory si učitelé mezi sebou vyměňují a pracují 

s knihami například podle výše představených námětů. 

Přítomné učitelky z MAP Voticko o tento způsob práce projevily zájem. Podle jejich slov soubory 

nových knih, se kterými by se dalo takto pracovat a  které by děti bavily, ve školách chybí. 

 

Ad2) Eva Zirhutová dále představila možnou práci s literárními žánry a texty, které vznikly pro tento 

účel v MAP Sedlčansko na téma „čáp“. Na toto navazují otázky a úkoly pro rozproudění skupinových 

debat nad jednotlivými žánry. 

3. Tématické kufříky (pro 1. stupeň ZŠ, ale bylo by možné je využít i na 2. stupni ZŠ) 

Eva Křížková představila obsah tematických kufříků, které byly nakoupeny pro využití ve školách. 

Jedná se prozatím o níže uvedená témata. Kufříky je možné si zapůjčit na dětském oddělení Městské 

knihovny ve Voticích. Přesný obsah kufříků je uveden v příloze tohoto zápisu. 

• Český jazyk 

• Lidské tělo 

• Etiketa 

• Anglický jazyk 

• Vesmír 

• Česká republika 

• Příroda  

• Hudební výchova 

4. Nové knihy  

Eva Křížková představila knižní novinky pro děti i dospělé. Seznam těchto doporučených knih je 

uveden v příloze tohoto zápisu. 
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KONTAKTY: 

Kontakt na koordinátorku ČG MAP ORP Votice: 

Eva Křížková, tel.: 732 41 81 91, e-mail: eva.krizkova@votice.cz 

Kontakt na lektorku: 
Eva Zirhutová, vedoucí programu UBU (Učení bez Učebnic), vedoucí pracovní skupiny ČG MAP 
Sedlčansko email: eva.zirhutova@rozhled.cz, tel: 605 055 626. 

http://www.mikroregionvoticko.cz/
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