ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY PRO ČTENÁŘSKOU
GRAMOTNOST
Datum a čas konání: 4. června 2019, 16:00
Místo konání: přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1
Přítomni: dle prezenční listiny, 17 + 2 účastníků
Zápis:
Program jednání:
1. Zahájení setkání
2. Diskuze
3. Náplň víkendového semináře (konkrétní návrhy, školení, doporučení lektora)
4. Úkoly
5. Poskytnutí zpětné vazby na seznam knih B. Podhajské – viz e-mail ze dne 24. 05. 2019
6. Zakončení

1. Zahájení setkání:
Mgr. Koníř přivítal členy PS a zrekapituloval průběh minulé schůzky.

2. Diskuze
Mgr. Sehnalová z knihovny zve na seminář Současná literatura pro děti a mládež
Termín: čtvrtek 29. 8. 2019 od 15:00 hod a čtvrtek 5. 9. 2019 od 15:00 v knihovně.
Pozn: Po skončení jednání byly termíny seminářů v knihovně změněny z 29. 8. 2019 v 10h a ve
13h na výše uvedené termíny. 20. 8. 2019 připomenout členům PS ČG, MG, RP.

3. Náplň víkendového semináře
Mgr. Koníř navrhuje ucelený přehled různých metod čtení.
Sfumato - info od Bc. Říhy účastníka semináře
 lektorovala Mgr. Vondráčková - přijela do školy ve Vysokém Veselí - výborný seminář
s praktickými ukázkami
 možnost letní školy v Praze v červenci nebo v září (pořádající organizace ABC MUSIC v.o.s.
a financování přes projekt MAP)
Termín přihlášení: pro červencový termín do 16. 6. 2019, pro zářijový termín do 14. 7. 2019
E. Havlíková – rovněž zkušenosti se Sfumatem - může metodu představit ostatním
V. Brychtová (PPP Jičín) prezentuje informaci ze semináře
a) Montessori pomůcky a přístup - Mgr. Markéta Olbertová, Praha

b) předškolní individualizované vzdělávání – počítačový program, který udělá
diagnostiku pro školní zralost – určeno pro mateřské školy - PPP by ráda předala
informace přes projekt MAP
Genetická metoda čtení – může odlektorovat R. Koníř včetně poskytnutí materiálů
Shrnutí programu semináře:
1. Den – prezentace metod čtení
Sfumato, Genetická metoda, Montessori metoda
2. Den - sdílení
Kritické myšlení pro 2. stupeň ZŠ – lektor paní Šafránková (může zkontaktovat B. Podhajská)
Práce s literaturou pro 2. stupeň ZŠ nebo práce s poetickým textem pro 1. i 2. stupeň - lektor
J. Portyková z Hradce Králové (může zkontaktovat R. Koníř) nebo L. Stillerová (člen PS ČG)

4. Úkoly
Úkol pro všechny: zkontaktovat lektory a vzájemně se domluvit na termínu!
Termín: do konce června 2019 domluvit termín s lektory: primárně první polovina listopadu
příp. druhá pol. října nejpozději březen 2020
Jde nám o zvýšení čtenářské gramotnosti prostřednictvím různých technik.
Můžeme pozvat i lektora na poezii a divadlo – Jana Portyková, ZUŠ Střezina Hradec Králové.
T. Houfková – katedra dramatické výchovy v září v Jičíně
Návrh: 2 pracovní skupiny pracující souběžně

5. Zpětná vazba k seznamu knih od B. Podhajské
B. Podhajská: představuje knihy z nakladatelství Pasparta.
V. Brychtová z PPP: prezentuje nové slabikáře z nakladatelství Alter Book
M. Stříbrná: komiksy, čtenářské dílny
Důležité, aby si děti mohly nosit do školy své knihy, které je baví. Nejdůležitější je sdílení knih
mezi spolužáky. Čtenářské deníky x návodné listy (otázky k přečtené knize).
Poskytnutí zpětně vazby B. Podhajské na oblíbenost knih u dětí
Ve školce se čte Rákosníček, Medovníček, Malá čarodějnice, Míček Flíček, Dášenka,
O pejskovi a kočičce apod. Děti si prohlíží leporela. Málokdo z nich dokáže porozumět textu.
Školkové děti chodí do knihovny a moc je to baví a obohacuje.
Dnes už ani některé učitelky nemají vztah ke knize.
Na 1. stupni ZŠ - detektivní příběhy u chlapců, u dívek příběhy o zvířátkách.
David Williams – oblíbený autor
Válková nakladatelství Grada

6. Ukončení jednání a rozloučení
Mgr. Koníř poděkoval za spolupráci. Příští setkání pracovní skupiny 22. 10. 2019.
Zapsala: Lenka Veselá, DiS.

