učitelů.Některá sdí|enímají charakter
dílny,kterou připravuje dvojice učite|ů.
jsou otevřenypro vŠechny
Sdí|enidí|ny
zájemce z řad učite|ů,
vychovate|ů,asistentůi vedeníško|y...
Probíranátématajsou z ob|astirozvoa jsou předem dohodnuta.
19čtenářství
C|enovérady přicházejína jejíjednání
připraveni. Mezi tématysdí|enínajdete
naořík|ad:
třídníknihovničJak rozŠířit
ky' Jak vytvořit ško|níčtenářskékoutky,
Jak véstčtenářskédeníkya Jak organizovat Iiterárnídí|ny'
Že máme ve ško|eučite,,Jsmepyšní,
|e schopné připravit pro ko|egy zajímavý seminář, navíc inspirace z vnitřnÍch
zdrojůje |evnější,..
podporu tvoříweb Ško|y.
Da|Ší
,,Mám na něm na starostistránku pro
Na ni umísťuji
inspirativníč|ánky'
učite|e.
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Řitáme ětenářská gramotnost a s vážným výrazem
v tváři konstatujeme, že v ní naši Žáci pokulhávají'
Varování přinesly mezinárodní průzkumy. opravdu
l á k I a d n íš k o l a
Možná jak pro
Kunraticepřišlo toto zjištění z čista jasna?
jak
co neiefektivně.
koho. Protože hledání cest,
ji přivést žáky ke čtení, se na setkáních různých profesních
iniciativ objevuje už hezkých pár let. Prostě proto' Že učite|e
,,nečtenářstvÍ.dnešníchdětí z|obí a chtějí je z|omit, Něco jako
učitelésobě. Jen jejich snaŽení nikdo nedal onen mezinárodní,
nebo alespoň evropský punc. Jeden z kroků k rozvoji čtenářství
udělala nedáVno 7ák|adní škola v Kunraticích.
By|o úterníodpo|ednea místotoho,
aby se škola vyprázdni|a,začalase její
au|a p|nitnejen dětmi, a|e i dospě|ými.
poPři|áka|aje pozvánka na Čtenářské
sezení.
,'Chceme představit rodičůma dětem projekt Ctení pomáhá, do kterého
se naše Ško|azapoji|a,,.vysvět|ova|a
učite|kačeskéhojazyka.aobčanskévýchovy MABKETA NOVAKOVA. Na programu by|o nejen sdí|enío projektu,
a|e také setkání s jeho představite|kou
a spisovate|koukníŽekpro děti A|enou
JeŽkovou, s hercem MaftinemPreissem
a jeho mladým ko|egouondřejem Havrecitace...
|em.Předčítání,
jsme Žáky 2. stupněi dětiz 5.
,,Pozva|i
tříd'jejichrodičea učitele.Dospě|épro.
to, aby podpoři|inaŠesnahy motivovat
Žáky ke čtení.Děti proto, aby vidě|y'Že
i známé osobnosti rády čtou. Aby se
dovědě|y, co pro ně kníŽkyznamenají.
Ze čístneníani v dnešnídobě nemo.
derní...
čtenářství patří k prioritám
propagu,,Akcena podporu čtenářství
jeme od tédoby' co jsme do ZS Kunratice s ředite|emVítemBeranem přiš|i'to
uŽ bude pět |et,..říká zástupkyně ředite|e oLGA KRALOVA. ''SnaŽi|ijsme se
vtáhnout jakŽáky, tak ko|egydo rozvoje
čtenářství'Chtě|i jsme' aby vědě|i' jak
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kterése týkajírozvoječtenářství,přík|ady dobrépraxe,napřík|adpopis vyučoi zkušenosti
vacíchhodin našichučite|ů
z jiných Škol.Své příspěvky a odkazy
na web umísťují
i samotníučite|é...

Knížky ve škole
Nevím, jestli u nás vůbec existuje
ško|a,která by nemě|asvoji knihovnu.
Ať uŽ ma|ou,kterou spravuje nejčastěji
nebo ve|kou,kde se
někteý z češtinářů,
o kníŽky'DVD a CD stará knihovník.
knihovnymá jeŠtěka,,KroměŠko|ní
vyŽdá třídasvoji třídníknihovničku,..
svět|ujeo. Krá|ová. ',Jsou určenyvŽdy
mohou ve svých hodinách pomáhat
ročníka svoji ú|ohup|ní
změnitpřístupk práci s knihou,textem. pro konkrétní
Projekt Pomáháme ško|ámk úspěchu, ve|icedobře. Cást kníŽekjsme zakoupi|i díky rozvojovémuprojektu MSMT
do kteréhojsme se v minu|émroae za.
poji|i,našisnahu cí|eněpodpoři|.Jeho
v roce 2009, nazýva|se Kunratický čtenář. Da|Ší
knihy získáváme jako sponh|avnímcí|emje rozvtjet kaŽdého Žáka
zorskédary od rodičů.Záci si do ško|y
tak, aby se umě|co nej|épeučita aby
přinášejíi v|astníknihy, kterési vzájemdosahova| oři učeníosobníhomaxima.
Rozvoj čtenářstvís tím úzce souvisí. ně půjčují...
Nové titu|yse stávajísoučástítřídní
V rámci projektusi vedeníško|yi kaŽdý
knihovničky'děti s nimi pracujípři vyučitelvytvářísvůjP|án osobníhopedagogickéhorozvoje(PoPFl).I já jsem tenučování,o přestávkách a mohou si je
to ,POPR. sestavova|aa jednímz cí|ů, půjčiti domů...V novémško|nímroce
je třídníknihovničkapostoupenaniŽši
kteý jsem si pro tento a příští
ško|nírok
mu ročníku.
Tímtozpůsobemděti přida|a' je podpořit ve ško|e rozvoj čtenabízím cházejído kontaktus da|Ší
sadou knih,
nářské gramotnosti'Učite|ům
programy da|šíhovzdě|ávánízaměřené která odpovídá jejich věku a čtenářské
Úrovni.
na rozvojčtenářství
a současněh|edám
Ve Školemys|ítaké na dalšíprostoi da|Ší
cesty jak ve ško|evytvářet pro
učite|ebezpečnépodmínkypro získání ry, kterébudou Žáci k setkávání s knipotřebných dovedností.Mnozí ko|ego.
hou vyuŽívat.,,Na Den dětí budeme
vétak majíjiŽ nyníve svých 'PoPRech.
slavnostně otevírat čtenářský koutek
konkrétníaktivity' které rozvíjejíjejich
na chodbě pavi|onu,kde jsou 1. - 3. tříčtenářskéstrategiea současněmotivují dy. Do jeho přípravyse zapoji|ii rodiče,
h|avněfinančními
dary najeho vybavení
Žáky ke čtení.
Vytvoři|ijsme čtenářskouradu, v níŽ a n á k u p k n i h ' , .
jsou zastoupenívŠichni
českého
Kunratickounovinkouje seznam knih
učite|é
j a z y k a z 2 . s t u p n ě .P r v n ís t u p e ňj e v n í
na webu Ško|y.
Jde o seznamy titu|ů,
zastoupen jedním učite|emz kaŽdého které jsou zařazené pod|e věkového
rozmezí.
ročníku,kteryipřenášíinformace ostatním dvěma ko|egůmv ročníku.
Setká,,Seznam je určen pro učite|e,průváme se obvyk|ejednou měsíčně.
JedběŽně jej dop|ňujeme. K některým
nánírady spontánně přecházíve sdí|ení kníŽkámpřivedou učitelei Žáci' kdyŽ

EÍiI
KDYŽcrrni PoMÁHÁ

VypráVějío té, která je právě zauja|a.
Zrovna nedávno, kdyŽ jsme se na čteS projektemČtenípomáhá, kteý 8. dubna oslavíprvnínarozeniny,jste se uŽ
n á ř s k ér a d ě b a v i I o
i t ř í d n í c khn i h o v n i č ]
na
stránkách našichnovin setka|i'Přesto a|espoňstručnépřipomenutí.Zapojit se
Že se stává, Že
kách, přizna|yučite|ky,
do něj mohou děti od 6 do 18 let - jednot|ivcii ce|étřídy- ve třech kategoriích(1. Ž á c i n ě k d y p ř i n e s o u d o Š k o | yk n í Ž k u ,
(www'
5. ročníka 6. - 9. ročník
ZS' středníškola).Na webových stránkách pro'1ektu
kterou samy nezna|y.Pro učiteleje to
ctenipomaha'cz)si děti vyberou Ze seznamu doporučenýchknih. KdyŽ ji přečtou,
.
čtenářskávýzva-,,
50 Kč' které
1odpovíopět na webu na něko|ikotázek. KdyŽ uspějí'získajívirtuá|ních
projektů.
l mohou,tentokrátuždoopravdy,věnovat na někteý z charitativních
čtení při vyuěování povoleno
Úče|yrozdě|enoskoro 11 mi|ionů
korun,..hrdě
1 ,,Vtuto chvíliuŽje na dobročinné
Časyse mění.Kde jsou ty doby, kdy
hlásí |VANA JEL|NKOVA z agentury AlV1|Communications, která se stará o PR
se ŽákovskékníŽkyp|ni|ypoznámkami
podporu pro.1ektu.,,Do projektu je přih|ášeno nece|ých 90 000 ŽákŮ zák|adních
typu: Cte pod |avicí.Co by za to dnes
a středníchško|,kteříuzavřeli 120 charitativníchprojektů.Přesně 20. května 2012
učite|é
da|i!
. vyvrcho|ísoutěŽtříd.Nejaktivnější
třídazkaŽdékategorie,která bude mítna svém
',Abychom posí|i|ičteníh|avněna 2'
stupni,zavedli jsme do hodin literatury ' kontě nejvícsprávně vyp|něnýchtestů ke knihám, pojede s Cestovní kance|áří
|íčí
čtenářskédÍ|ny'..
o|ga Krá|ováda|ší 1 F|SCHER na týden na Mal|orcu'Abychom se přesvědči|i'Že děti kníŽkyopravdu
. přečet|y'čekáje jeŠtěpřezkouŠení.
Pokud třídaneobstojí,pozveme k přezkoušení
z aktivitna podporučtenářství'
l tu, která se umÍsti|a
hned
za
ní...
jazyka
UČite|kačeského
MarkétaNoPrvníseznam začína|
na 30 titu|echpro kaŽdoukategorii,dnes jich je ko|emstovváková dop|ňuje'jak taková dí|navypapřidávají.
postupně
ky
a
Vybíráje porotav če|ese Zdeňkem Svěrákem.
da|ší
se
dá'
,,Najdetetam knihy všechŽánrů,aby si kaŽdý naše|to, co má rád. Ze zahraničŠ|apa,'Dě|ámeje podIevzoru MiIoŠe
níchknih Vede mezi čtenářipořád Harry Potter,z českýchBy|o nás pět...
|a z kopřivnickézák|adníško|y.Děti si
Co byste popřá|a projektuk prvnímnarozeninám?
přinesou kníŽku,kteráse jim |íbí'
a tu si
,,Abyse mu nadá|evedlo minimá|nětak dobře jako nyní...
jednou
v hodině |iteratury
všichni
týdně
25 minut čtou.Tím,Že jim Žádný titu|
nenutíme,je pro ně čtenípříjemnějŠí' seznamu projektuCtení pomáhá. Mojednoznačně
nemajípocit,Že čtouna povel.Na závěr
mentá|něu naŠichŠestáků
kaŽdéčtenářskédí|nysi Žáci napřík|ad vedou Deníkyma|éhoposeroutky.Povedou podvojnédeníky,shrnují,předd|eko|egyň'kteréučív8. a 9. třídách'je
vídají,vybírajícitáty - úryvky,kteréje
to ted'tuším
Hraničářův
učeň.,.
zaulaly..."
Neexistují
Seznamypovinné|iteratury, Daruj škole knihu
kterou Žáci musejípřečíst.Učite|dává
To nenípříkaz,a|e název jednoho ze
projektů.Učite|é
nabídku,ze kterési kaŽdýmůŽevybrat. Ško|ních
se jím obraŽácj tento výběr po dohodě rozšiřují cejÍna rodičes prosbou,aby pomoh|i
o da|Ší
titu|y.Povinnostje pouze přečíst dop|nitško|ní
knihovnunebo třídníkniminimá|nědvě kníŽkyza po|o|etÍ,
to pro
hovničky.Na webových stránkách Škopřeméně zdatnějŠí
ly je seznam knÍŽek,k nimŽ se mohou
čtenáře.Pokroči|í
I o u s k a jkín i h m n o h e mv í c . . ,
dospě|ípřih|ásit
a ško|ekníŽkudarovat.
Nápad je to bezvadný'jen jedna otáz''Do kaŽdéknihyv|epímevizitku- EX
L|BR|S. která řekne. kdo nám kníŽku
ka se vnucuje.Nechybípak oněch 25
minut, kdyŽ dojde na sčítání
toho, co
darova|,.,
říkáM. Nováková' ,,Projektse
učite|stihIorobrat?
teprve rozbíhá,a|e během prvníchdnů
kteří jsme dosta|iasi deset titu|ů...
ských počátků,
bez nichŽby neby|oani
,'TÓje asi věčnýspor mezi učite|i,
takovou výuku podporují'a těmi' kteří
naŠeoísemnictví.
jsou zvyk|ívyučovatIiteraturusystémem Setkání se spisovatelkou
,,Mys|ím'Že kníŽkubudou moci vy_ autor. dí|o.obsah. osobně zastávám
KníŽkyA|eny JeŽkovéřadíděti v souuŽít učite|éna zák|adníchi středních
ji i|ustracea fotonázor,ŽekdyŽ majíděti o autorovivyprátěŽi Sukovy knihovnypravidelněk těm'
ško|ách'doprovázejí
grafie' Druhá kníŽkase jmenuje Dobrý
vět, musejínapřed od něj něco přečíst. kteréje nejvíczauja|y'Spisovate|ka,kteNestačínaučitse obsah dí|anazoamět'. rá je zároveň patronkou projektu Čtení svět a psa|ajsem ji pro děti m|adšího
je, aby ho přečet|y.
Aby čet|yse
ze své
věku. Vyprávío rodině se tředů|eŽité
oomáhá. čet|av kunratické
Ško|e
ško|ního
zaujetÍm'aby je text os|ovi|'|nformace zatÍm pos|edníkníŽkyDračípo|évka' mi dětmi,která Žijena moravskévesniVyprávío vietnamskémch|apci, kteý
o vz1azích,
o autorovimohousehnatkdekoli- v enci. o tom, co děti proŽíva1í,
cyk|opediÍch,
na internetu.Díkydí|nám vyrůstáu nás, da|eko od země svých
o hodnotách,o příbuzenstvu'..
dostanouděti chut've čtenÍ
ookračovat předků.o jeho radostechi trampotách,
Ve většiněknih se A|enaJeŽková vra_ uŽ nejenpři vyučování.
o tom' jak se cítímezi vrstevníky,
co se
cído historie.
V mémučení
mi jde o to, aby žáci do.
ho dotýká.Díkyníse moŽnáděti začnou
''KníŽeko historiije pořád má|o' Psát
jinakdívatna spo|uŽáky'kteřípocházejí o ní nenísnadné'a|e ootřebné'Učite|é
káza|i stručněpřevyprávět děj, popsat
z od|išného
ku|turního
zázemí,z jiných dějepisu dobře vědí,Že pro děti je nej_
charakteristikuhIavníchpostav. Jindy
majíza úko|s|edovatprostředí,v němŽ
tradic.Je tu nejenjako autorka kníŽek těŽŠí'
aby si uvědomi|yhistorickésoupro děti, a|e ijako jednaz tváříprojektu vis|osti'Aby se jim urČitádoba otevře|a
se děj odehrává' nebo porovnávathlavpřed očima' Znát dějiny svého národa
níhohrdinus reá|nýmipostavami.Nebo
Cteníoomáhá.
je zák|ad národníidentitya tu musíme
se ptám, jest|imá jejich hrdina nějaké
mne, Že mohu zastupovattak
,,Těší
nepřáte|e, jaké a proč... VŽdycky je
v dětech pěstovat.Mys|Ím,Že právě beÚspěŠnýprojekt..,přiznavaALENA JEŽmoŽnénavodit otázku, kterou|zevztáh.
KoVA, ,,je to pro mne obrovská čest.
|etrietomu můŽehodně oomoci. Proto se
nout k ořečtené
kníŽce...
k historickýmudáIostemvracím.Nejsem
Jeho dvojísmys|je úŽasnýnápad. Přije učípomáhat
je to pro mne těŽké,
Pro učite|ku
to znamená,Že musÍmít vádíděti ke čtenía jeŠtě
vzdě|ánímhistorička,
sama hodně ..načteno...
musímna to hodně studovat.A|e mysdruhým...
Na svém kontě má sedmnáct titu|ů, |ím,Že taková práce má smys|. Dě|ám ji
,,Samozřejmě,a|e přiznám, Že někdy
mne motivu.jíi děti' abych po určité |etosvyjdoujeŠtědva dalŠí.
Kniha s náz přesvědčení..,
knÍŽcesáhIa...
zvem Ceské nebe představíjedenáct
By|oto přÍjemné
setkání|idía kníŽek.
Co v|astnědneŠní
děti čtou?Je to oosvětcůčeskéhopůvodua navícještě KéŽby takovýchby|ove Ško|ách
víc.
řád Harry Potter? ,,Častosi vybÍrají
ze
Cyri|a a Metoděje .jakobratry s|ovanI
t t í . i l e l - k lér . ' ri r r t | | l 2 I | | 2

