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Organizátoři:  členové metodického sdružení 1. stupně ZŠ 

 

Vedoucí projektového dne: Mgr. D. Stratilová 

Příprava pohádky ke zhlédnutí na interaktivní tabuli: Mgr. K. Rybaříková 

Tlumočení do ZJ: K. Kučerová 

Zajištění pomůcek z kabinetu ČJ: Mgr. H. Hloušková 

Vytvoření textu k dějové posloupnosti: Mgr. H. Hloušková, Mgr. M. Skřivánková 

Vytvoření pojmů, písmen a obrázků ke skládání: Mgr. D. Stratilová 

Domino textové, obrázkové: Mgr. K. Vavříková, Mgr. Z. Molinari 

Zapůjčení masek z MŠ, kouzelný pytlíček : Mgr. D. Stratilová 

Výtvarná dílna: Mgr. E. Michalíková, Mgr. Z. Molinari 

Zajištění pracovních listů: Mgr. D. Stratilová, Mgr. Z. Molinari 

Zakoupení sešitů pro literární výchovu: Mgr. Z. Molinari 

Pohybové aktivity se zvířátky: Mgr. E. Michalíková 

Sladká odměna (koblížek): Mgr. M. Skřivánková ve spolupráci se školní jídelnou 

Vytvoření plakátu: K. Kučerová 

Fotodokumentace: všichni pedagogové 

Zpráva na webové stránky školy: Mgr. E. Michalíková 

Vytvoření nástěnky a zpracování fotografií: Mgr. Z. Molinari, K. Kučerová 

Zpracování zprávy z projektového dne: Mgr. M. Skřivánková 
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Úvod 
 
S pojmy čtení a čtenářská gramotnost se v uplynulém desetiletí setkal snad již každý 

český pedagog. O jejich rozšíření do našeho povědomí se zasloužily mezinárodní 

výzkumy, které na školách ve zmíněném období proběhly.   

Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm 

a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí  

a k aktivnímu začlenění do života společnosti. 

Česká republika, stejně jako mnoho jiných zemí, čelí aktuální výzvě zvýšit čtenářskou 

gramotnost své populace, počínaje jejím rozvojem na školách. Ukazuje se totiž, že žáci  

s nízkou úrovní čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům spojeným  

s uplatněním na trhu práce i s obecným zapojením do společnosti.  

Jednou z metod, která prokazatelně rozvíjí schopnost propojování poznatků  

a jednoznačně rozvíjí čtenářskou gramotnost, je projektové vyučování. Projektové 

vyučování využívá přirozené touhy žáků po vědění, pracuje s jejich schopnostmi plnit 

důležité úkoly a s jejich potřebou být bráni vážně, čehož lze dosáhnout, postavíme-li je 

do centra učebního procesu. Učitel není při projektové práci žáků autoritativním 

zadavatelem a určovatelem postupu, ale ani pasivním pozorovatelem. Je žákům 

partnerem a průvodcem, který žáky navádí k hlubšímu přemýšlení.  

Významný vliv na úroveň čtenářské gramotnosti má také zaujetí žáků pro čtení. Zaujetí 

pro četbu je nutné rozvíjet již v raném věku, při výuce počátečního čtení. Pro rozvoj 

zaujetí žáků pro čtení se dobře osvědčuje využívání příběhů, pohádek, případně 

dětských knih při výuce. 

U žáků se sluchovým postižením je potřeba vzbudit zaujetí pro čtení ještě naléhavější. 

Metoda projektového vyučování se nám v minulosti již několikrát osvědčila, proto jsme 

se rozhodli rozvíjet čtenářskou gramotnost našich žáků formou projektových dní. 

Metodické sdružení 1. stupně ZŠ si vytyčilo dlouhodobý plán, v rámci kterého bude 

pravidelně zařazovat projektové dny se zaměřením na čtenářskou gramotnost do 

vyučovacího procesu. 
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Věková skupina 
 
Projektu se zúčastnili žáci 1. - 4. ročníku ZŠ. 

 

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 
 

a) Přípravná fáze  (1 vyučovací hodina) 

 

 seznámení žáků s plánem a organizací projektového dne 

 výroba literárních sešitů  

 
 

b) Vlastní akce (4 vyučovací hodiny) 
 
 viz průběh akce 

 
 

c) Závěrečná fáze (cca 2 hodiny)  
 
 výtvarné zpracování tématu 

 práce s textem a obrázky 

 lepení zpracovaných pracovních listů do literárních sešitů 

 
 
Časový harmonogram  
 

25. 3. 2019  
 

 seznámení žáků s plánem a organizací projektového dne 

 výroba literárních sešitů 

 tyto aktivity jsou realizovány s třídními učiteli v jejich hodině 

 
26. 3. 2019 

 
 8:00 - zahájení v učebně s interaktivní tabulí - zhlédnutí pohádky 

 8:30 – 9.30 - aktivity v tělocvičně školy 

 9:30–9:50 – svačinka  

 9:50–11:45 - aktivity v tělocvičně školy 
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27. 3. 2019 
 

 práce s textem a obrázky v rámci hodin JJK, shrnutí. 

 zpracování výstupů z projektu (pracovní listy, obrázky, fotky)  
 
 
Průběh akce 
 
Členky metodického sdružení 1. stupně ZŠ se na pravidelné schůzce metodického 

sdružení rozhodly, že v rámci projektového dne zpracují a připraví pro žáky 1. až 4. 

ročníku pohádku O koblížkovi. Za tímto účelem se několikrát sešly a naplánovaly 

aktivity, které by co nejvíce v žácích rozvinuly zaujetí k této konkrétní pohádce. Vedoucí 

projektového dne Mgr. D. Stratilová koordinovala rozdělení stanovišť a úkolů pro 

jednotlivé pedagogy. Všechny členky metodického sdružení vnesly do diskuze mnoho 

zajímavých podnětů a nápadů, které postupně zpracovaly a přichystaly tak žákům 

nevšední projektové vyučování.  

 

Popis stanovišť 

 

1. Zhlédnutí krátké pohádky O koblížkovi na interaktivní tabuli - uvedení do 

tématu, pohádka tlumočena do ZJ. 

2. Dějová posloupnost příběhu - práce s dějovými obrázky a textem. 

3. Sestavování pojmů z písmen k obrázkům - možnost s nápovědou nebo bez 

nápovědy. 

4. Puzzle a pexeso - obrázky k pohádce. 

5. Domino textové a obrázkové - jednoduché otázky a odpovědi k pohádce. 

6. Výtvarná dílna - výroba postaviček k pohádce. 

7. Divadlo - využití rekvizit - dramatizace pohádky. 

8. Hmatové vnímání - Co je schované v pytlíčku? - poznávání postaviček hmatem. 

9. Pracovní listy k pohádce. 

10. Pohybové aktivity - 5 postaviček = 5 pohybových aktivit. 

11. Sladká odměna pro každého žáka - koblížek. 
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Zdroje a pomůcky 
 
- obrazový materiál z kabinetu českého jazyka 

- zapůjčení kostýmů k pohádce 

- výtvarné potřeby - papíry, pastelky, lepidla, nůžky 

- papíry a laminovací folie k výrobě a laminování pomůcek 

- zakoupení sešitů pro literární výchovu 

- zajištění stolů  

- zajištění sportovního náčiní 

- zajištění koblížků 

 

Zhodnocení projektového dne 

 

Projektový den se vydařil, pohádka O koblížkovi žáky zaujala a velmi se jim líbila. Na 

všech stanovištích panovala skvělá nálada a hlavně byl splněn očekávaný cíl - vzbudit  

v žácích zaujetí, zvídavost a zájem o čtení. Všichni žáci 1. až 4. ročníku si založili literární 

sešit s názvem "Čtení nás baví", do kterého si zpracovali své první literární dílo. 

Všem účastníkům projektového dne patří velké poděkování za výbornou spolupráci. 

Jménem metodického sdružení bych chtěla poděkovat také vedení školy za projevenou 

podporu. 

 

 

 

Olomouc 27. 3. 2019     Zapsala: Mgr. Monika Skřivánková 
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