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Čtení s Večerníčkem nás baví 

Rozvoj čtenářské gramotnosti 
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Tvůrčí tým: 

 

Námět:     Mgr. M. Skřivánková 

Zajištění návštěvy výstavy:     Mgr. D. Stratilová 

Komunikace s externím pracovníkem:  Mgr. D. Stratilová 

Zajištění dopravy:     Bc. J. Koryťáková, Mgr. P. Jarošová 

Zpracování podkladů pro Šablony III: Mgr. E. Heřmanová, Ing. R. Štarnovská 

Příprava pracovních listů:     Mgr. E. Heřmanová, Mgr. D. Stratilová 

Nástěnka:     Mgr. H. Hloušková 

Fotodokumentace:    všichni pedagogové 

Zajištění stravy:    Mgr. T. Grulichová (ve spolupráci s kuchyní) 

Zpráva na web:    Mgr. D. Stratilová 

Závěrečná zpráva:    Mgr. M. Skřivánková 

Externí pracovník:     Zuzana Špringlová 

Tlumočník:    K. Kučerová 

 

Věková skupina 

Projektu se zúčastnili žáci 1. stupně ZŠ. 

 

Časová dotace v rámci vyučovacího procesu 

Zhlednutí instruktážních videí na téma „Večerníček“ (1 vyučovací hodina). 

Návštěva výstavy Večerníček a svět pohádek (2 vyučovací hodiny). 

Zpracování tématu - pracovní listy, práce v sešitě Čtení nás baví (2 vyučovací hodiny). 

 

Zdroje a pomůcky: 

• Interaktivní tabule, notebooky. 

• Krátké filmy – ukázky pohádek a Večerníčků. 

• Prezentace s Večerníčky. 

• Obrázky a publikace k vysvětlení pojmů. 
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• Pracovní listy. 

• Fotoaparát. 

• Papíry, sešity, pastelky, lepidlo, nástěnka. 

 

Cíl projektového dne: 

Hlavním cílem projektového dne je rozvoj čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně s důrazem 

na vzájemnou spolupráci, schopnost vedení dialogu i samostatné rozhodování. Dílčím cílem 

je také upevnění kolektivu a poskytnutí silného společného zážitku mladším žákům. 

 

Průběh akce 

Projektový den vznikl za spolupráce Mgr. D. Stratilové, Mgr. E. Heřmanové, Bc. J. 

Koryťákové, Mgr. T. Grulichové, Mgr. H. Hlouškové, Mgr. P. Jarošové, Mgr. M. Skřivánkové 

a externí pracovnice, paní Z. Špringlové. V rámci příprav byla mimo jiné s paní Špringlovou 

dohodnuta i návštěva interaktivní výstavy Večerníček a království pohádek ve Světě techniky 

v Ostravě.   

Vlastní projektový den se uskutečnil 9. listopadu 2021 ve Světě techniky v Ostravě, kde jsme 

měli možnost navštívit interaktivní výstavu „Večerníček a království pohádek“. Projektového 

dne se účastnili žáci prvního až pátého ročníku. Do Ostravy se žáci dopravili vlakem, někteří 

autem. Na místě se nás ujala animátorka, která nás provázela celou výstavou. Žáci byli postupně 

seznámeni s řadou zajímavých faktů a informací, a to za využití různých metod, jako např. čtení 

s předvídáním, práce s myšlenkovou mapou a schématy, třídění podle daného algoritmu, 

diskuse s lektorem, práce ve skupinách, apod. Žáci měli možnost nahlédnout do domečku Josefa 

Lady, do hradu Kulíkov či pařezové chaloupky, prošli se světelným tunelem, vyzkoušeli si 

pohádkové kostýmy, zahráli si pexeso a také si mohli vyzkoušet, jak vzniká animace. Díky 

interaktivním činnostem žáky návštěva výstavy velmi bavila. Všechny informace byly žákům 

tlumočeny do znakového jazyka. Lektorka se nám velmi ochotně věnovala po celou dobu naší 

návštěvy, vzhledem k postižení žáků byla trpělivá a vstřícná. 

Projektový den žákům i pedagogům poskytl příjemný zážitek, svým obsahem, zvolenou formou 

i použitými metodami nejen pobavil a informoval, ale určitě přispěl k rozvoji komunikačních 

dovedností, tvořivosti i fantazie a rozšířil již dříve nabyté vědomosti. Následující den ve škole 

si žáci utřiďovali nové poznatky a zpracovávali výstupy na dané téma. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Monika Skřivánková 
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