
Závěrečná zpráva:       Dílny čtení 

 

Vzdělávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Předmět:  Literární výchova – čtení 

Časová dotace:  1 vyučovací hodina 

Ročníky:  4. a 5. základní školy 

Počet žáků:  96 

Nosná myšlenka:  „Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih,  

                                váží si zároveň své duchovní nezávislosti a neztratí ji, 

                                dokud bude mít svou literaturu“.  (Karel Čapek) 

Cíle: 

Dílna čtení má především motivační význam pro čtení, rozvíjí vědomé čtenářství, 

kladný vztah k vlastnímu čtení, nenásilně usměrňuje výběr knihy. Tato inovativní 

metoda dává všem žákům prostor pro vlastní plnění aktivit.  Pokud má žák nechuť ke 

čtení, může začít číst knihy s více ilustracemi, s menším obsahem textu, popřípadě 

začíná s komiksy. V dané chvíli je podstatné, že žák čte. Postupně mu pak předkládáme 

knihy přiměřené věku a pomáháme mu s výběrem. 

 

Kompetence: 

komunikativní  

 žák formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, v písemném 

i ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí, účinně se zapojuje do diskuse 

 

sociální a personální 

 žák se podílí na utváření příjemné atmosféry v týmu 

 žák si vytváří pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho 

sebedůvěru 

 

pracovní 

 žák dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na 

změněné nebo nové pracovní podmínky 

 



V hodinách dílen čtení se žáci učí číst přiměřené texty potichu i nahlas, především však 

s porozuměním. Učí se rozlišovat podstatné informace v textu a zaznamenávat je, 

vyjadřovat své pocity, formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory v logickém 

sledu, v ústním i písemném projevu, naslouchat promluvám druhých,  

účinně se zapojovat do diskuse. 

Učí se dodržovat vymezená pravidla ve změněném prostředí, podílet se na utváření 

příjemné atmosféry v týmu, vytvářet si pozitivní představu o sobě, která podporuje 

vlastní sebedůvěru. 

Dílnu čtení jsme si stanovili pravidelně na jeden den v týdnu. První zkušenost 

s nerušeným samostatným čtením, převážně z vlastních (ale i ze zapůjčených) knih, byla 

výborná.  

V jednotlivých  minilekcích si vždy žáci zvolili místo pro čtení. Měli dovoleno sedět 

nebo ležet na koberci apod. Připravili si knihu ke čtení. Před samotným nerušeným 

čtením ve vlastním tempu, učitelka/učitel připomněl(a) pravidla při čtení:  

- nebudeme se vzájemně rušit hovorem, zbytečným vstáváním  

- po vymezenou dobu čteme potichu 

- kniha musí být příběhová. 

Jednotlivé lekce byly věnovány tvůrcům a ilustrátorům dětské literatury, obsahům, 

postavám, prostředím a vztahům v daných literárních dílech dle tematického plánu. 

V závěru každé dílny nastala čtenářská reakce na otázku či úkol zadaný 

učitelkou/učitelem, který musel být vždy dobře promyšlený, aby mohli reagovat všichni 

žáci v kontextu své knihy.  

Žáci tedy reflektovali, co nového či zajímavého se v přečteném úseku knihy událo. 

Vzájemně si knihy představovali, sdíleli své názory, vyjadřovali reakci na četbu.  

Nejdříve jen ústně v kruhu na koberci, posléze pak některé úkoly zpracovávali písemně 

na volné dvojlisty. Později se učili, jak své poznatky zaznamenávat do čtenářského 

deníku (např. stranu, kam dočetli, své postřehy a další osobní poznámky z četby).  

Takto vzniklé záznamy si mohli i průběžně doplňovat dalším krátkým komentářem, 

vlastní ilustrací nebo si vlepovat i obrázky. 

Svoji podstatnou roli hrála také četba učitelky/učitele a jejich vlastní aktivity spojené 

s dílnou čtení. Tato aktivita má především motivační váhu, ale je to i moment, který 

pomáhá žákům rozvíjet kladný vztah ke čtení. 

 


