
učitelů. Některá sdí|ení mají charakter
dílny, kterou připravuje dvojice učite|ů.
Sdí|enidí|ny jsou otevřeny pro vŠechny
zájemce z řad učite|ů, vychovate|ů, asi-
stentů i vedení ško|y...

Probíraná témata jsou z ob|asti rozvo-
19 čtenářství a jsou předem dohodnuta.
C|enové rady přicházejí na její jednání
připraveni. Mezi tématy sdí|ení najdete
naořík|ad: Jak rozŠířit třídní knihovnič-
ky' Jak vytvořit ško|ní čtenářské koutky,
Jak vést čtenářské deníky a Jak organi-
zovat Iiterární dí|ny'

,,Jsme pyšní, Že máme ve ško|e učite-
|e schopné připravit pro ko|egy zajíma-
vý seminář, navíc inspirace z vnitřnÍch
zdrojů je |evnější,..

Da|Ší podporu tvoří web Ško|y.
,,Mám na něm na starosti stránku pro

učite|e. Na ni umísťuji inspirativníč|ánky'
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Kunratice

By|o úterní odpo|edne a místo toho,
aby se škola vyprázdni|a, začala se její
au|a p|nit nejen dětmi, a|e i dospě|ými.
Při|áka|a je pozvánka na Čtenářské po-
sezení.

,'Chceme představit rodičům a dě-
tem projekt Ctení pomáhá, do kterého
se naše Ško|a zapoji|a,,. vysvět|ova|a
učite|ka českého jazyka.a občanské vý-
chovy MABKETA NOVAKOVA. Na pro-
gramu by|o nejen sdí|ení o projektu,
a|e také setkání s jeho představite|kou
a spisovate|kou kníŽek pro děti A|enou
JeŽkovou, s hercem Maftinem Preissem
a jeho mladým ko|egou ondřejem Hav-
|em. Předčítání, recitace...

,,Pozva|i jsme Žáky 2. stupně i děti z 5.
tříd' jejich rodiče a učitele. Dospě|é pro.
to, aby podpoři|i naŠe snahy motivovat
Žáky ke čtení. Děti proto, aby vidě|y' Že
i známé osobnosti rády čtou. Aby se
dovědě|y, co pro ně kníŽky znamenají.
Ze číst není ani v dnešní době nemo.
derní...

čtenářství patří k prioritám

,,Akce na podporu čtenářství propagu-
jeme od té doby' co jsme do ZS Kunra-
tice s ředite|em Vítem Beranem přiš|i' to
uŽ bude pět |et,.. říká zástupkyně ředi-
te|e oLGA KRALOVA. ''SnaŽi|i jsme se
vtáhnout jakŽáky, tak ko|egy do rozvoje
čtenářství' Chtě|i jsme' aby vědě|i' jak
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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
přišlo toto zjištění z čista jasna? Možná jak pro
koho. Protože hledání cest, jak co neiefektivně.

které se týkají rozvoje čtenářství, přík|a-
dy dobré praxe, napřík|ad popis vyučo-
vacích hodin našich učite|ů i zkušenosti
z jiných Škol. Své příspěvky a odkazy
na web umísťují i samotní učite|é...

Knížky ve škole
Nevím, jestl i u nás vůbec existuje

ško|a, která by nemě|a svoji knihovnu.
Ať uŽ ma|ou, kterou spravuje nejčastěji
někteý z češtinářů, nebo ve|kou, kde se
o kníŽky' DVD a CD stará knihovník.

,,Kromě Ško|ní knihovny má jeŠtě ka-
Ždá třída svoji třídní knihovničku,.. vy-
svět|uje o. Krá|ová. ',Jsou určeny vŽdy
pro konkrétní ročník a svoji ú|ohu p|ní
ve|ice dobře. Cást kníŽek jsme zakou-
pi|i díky rozvojovému projektu MSMT
v roce 2009, nazýva| se Kunratický čte-
nář. Da|Ší knihy získáváme jako spon-
zorské dary od rodičů. Záci si do ško|y
přinášejí i v|astní knihy, které si vzájem-
ně půjčují...

Nové titu|y se stávají součástí třídní
knihovničky' děti s nimi pracují při vy-
učování, o přestávkách a mohou si je
půjčit i domů... V novém ško|ním roce
je třídní knihovnička postoupena niŽši
mu ročníku. Tímto způsobem děti při-
cházejí do kontaktu s da|Ší sadou knih,
která odpovídá jejich věku a čtenářské
Úrovni.

Ve Škole mys|í také na další prosto-
ry, které budou Žáci k setkávání s kni-
hou vyuŽívat. ,,Na Den dětí budeme
slavnostně otevírat čtenářský koutek
na chodbě pavi|onu, kde jsou 1. - 3. tří-
dy. Do jeho přípravy se zapoji|i i rodiče,
h|avně finančními dary najeho vybavení
a nákup knih ' , .

Kunratickou novinkou je seznam knih
na webu Ško|y. Jde o seznamy titu|ů,
které jsou zařazené pod|e věkového
rozmezí.

,,Seznam je určen pro učite|e, prů-
běŽně jej dop|ňujeme. K některým
kníŽkám přivedou učitele i Žáci' kdyŽ
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ji přivést žáky ke čtení, se na setkáních různých profesních
iniciativ objevuje už hezkých pár let. Prostě proto' Že učite|e
,,nečtenářstvÍ. dnešních dětí z|obí a chtějí je z|omit, Něco jako
učitelé sobě. Jen jejich snaŽení nikdo nedal onen mezinárodní,
nebo alespoň evropský punc. Jeden z kroků k rozvoji čtenářství
udělala nedáVno 7ák|adní škola v Kunraticích.

mohou ve svých hodinách pomáhat
změnit přístup k práci s knihou, textem.
Projekt Pomáháme ško|ám k úspěchu,
do kterého jsme se v minu|ém roae za.
poji|i, naši snahu cí|eně podpoři|. Jeho
h|avním cí|em je rozvtjet kaŽdého Žáka
tak, aby se umě| co nej|épe učit a aby
dosahova| oři učení osobního maxima.
Rozvoj čtenářství s tím úzce souvisí.
V rámci projektu si vedení ško|y i kaŽdý
učitel vytváří svůj P|án osobního peda-
gogického rozvoje (PoPFl). I já jsem ten-
to ,POPR. sestavova|a a jedním z cí|ů,
kteý jsem si pro tento a příští ško|ní rok
da|a' je podpořit ve ško|e rozvoj čte-
nářské gramotnosti ' Učite|ům nabízím
programy da|šího vzdě|ávání zaměřené
na rozvoj čtenářství a současně h|edám
i da|Ší cesty jak ve ško|e vytvářet pro
učite|e bezpečné podmínky pro získání
potřebných dovedností. Mnozí ko|ego.
vé tak mají jiŽ nyní ve svých 'PoPRech.
konkrétní aktivity' které rozvíjejí jejich
čtenářské strategie a současně motivují
Žáky ke čtení.

Vytvoři|i jsme čtenářskou radu, v níŽ
jsou zastoupení vŠichni učite|é českého
jazykaz 2.  stupně.  První stupeň je v ní
zastoupen jedním učite|em z kaŽdého
ročníku, kteryi přenáší informace ostat-
ním dvěma ko|egům v ročníku. Setká-
váme se obvyk|e jednou měsíčně. Jed-
nání rady spontánně přechází ve sdí|ení
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VypráVějí o té, která je právě zauja|a.
Zrovna nedávno, kdyŽ jsme se na čte-
nářské radě baviI i  o t řídních knihovnič-
kách, přizna|y učite|ky, Že se stává, Že
Žác i  někdy př inesou do Ško|y kníŽku,
kterou samy nezna|y. Pro učitele je to
čtenářská výzva-,,

čtení při vyuěování povoleno
Časy se mění. Kde jsou ty doby, kdy

se Žákovské kníŽky p|ni|y poznámkami
typu: Cte pod |avicí. Co by za to dnes
učite|é da|i!

',Abychom posí|i|i čtení h|avně na 2'
stupni, zavedli jsme do hodin l iteratury
čtenářské dÍ|ny'.. |íčí o|ga Krá|ová da|ší
z aktivit na podporu čtenářství'

UČite|ka českého jazyka Markéta No-
váková dop|ňuje' jak taková dí|na vypa-
dá '

, 'Dě|áme je podIe vzoru MiIoŠe Š|apa-
|a z kopřivnické zák|adní ško|y. Děti si
přinesou kníŽku, která se jim |íbí' a tu si
v hodině |iteratury všichni jednou týdně
25 minut čtou. Tím, Že jim Žádný titu|
nenutíme, je pro ně čtení příjemnějŠí'
nemají pocit, Že čtou na povel. Na závěr
kaŽdé čtenářské dí|ny si Žáci napřík|ad
vedou podvojné deníky, shrnují, před-
vídají, vybírají citáty - úryvky, které je
zaulaly..."

Neexistují Seznamy povinné |iteratury,
kterou Žáci musejí přečíst. Učite| dává
nabídku, ze které si kaŽdý můŽe vybrat.
Žácj tento výběr po dohodě rozšiřují
o da|Ší titu|y. Povinnost je pouze přečíst
minimá|ně dvě kníŽky za po|o|etÍ, to pro
méně zdatnějŠí čtenáře. Pokroči|í pře-
Iouskají knih mnohem víc. . ,

Nápad je to bezvadný' jen jedna otáz-
ka se vnucuje. Nechybí pak oněch 25
minut, kdyŽ dojde na sčítání toho, co
učite| stihI orobrat?

,'TÓ je asi věčný spor mezi učite|i, kteří
takovou výuku podporují' a těmi' kteří
jsou zvyk|í vyučovat Iiteraturu systémem
_ autor. dí|o. obsah. osobně zastávám
názor,Že kdyŽ mají děti o autorovi vyprá-
vět, musejí napřed od něj něco přečíst.
Nestačí naučit se obsah dí|a nazoamět'.
dů|eŽité je, aby ho přečet|y. Aby čet|y se
zaujetÍm' aby je text os|ovi|' |nformace
o autorovi mohou sehnat kdekoli - v en-
cyk|opediÍch, na internetu. Díky dí|nám
dostanou děti chut've čtenÍ ookračovat
_ uŽ nejen při vyučování.

V mém učení mi jde o to, aby žáci do.
káza|i stručně převyprávět děj, popsat
charakteristiku hIavních postav. Jindy
mají za úko| s|edovat prostředí, v němŽ
se děj odehrává' nebo porovnávat hlav-
ního hrdinu s reá|nými postavami. Nebo
se ptám, jest|i má jejich hrdina nějaké
nepřáte|e, jaké a proč... VŽdycky je
moŽné navodit otázku, kterou |ze vztáh.
nout k ořečtené kníŽce...

Pro učite|ku to znamená, Že musÍ mít
sama hodně ..načteno...

,,Samozřejmě, a|e přiznám, Že někdy
mne motivu.jí i děti ' abych po určité
knÍŽce sáhIa...

Co v|astně dneŠní děti čtou? Je to oo-
řád Harry Potter? ,,Často si vybÍrají ze

seznamu projektu Ctení pomáhá. Mo-
mentá|ně u naŠich Šestáků jednoznačně
vedou Deníky ma|ého poseroutky. Po-
d|e ko|egyň' které učív 8. a 9. třídách' je
to ted'tuším Hraničářův učeň.,.

Daruj škole knihu
To není příkaz, a|e název jednoho ze

Ško|ních projektů. Učite|é se jím obra-
cejÍ na rodiče s prosbou, aby pomoh|i
dop|nit ško|ní knihovnu nebo třídní kni-
hovničky. Na webových stránkách Ško-
ly je seznam knÍŽek, k nimŽ se mohou
dospě|ípřih|ásit a ško|e kníŽku darovat.

' 'Do kaŽdé knihy v|epíme vizitku - EX
L|BR|S. která řekne. kdo nám kníŽku
darova|,., říká M. Nováková' ,,Projekt se
teprve rozbíhá, a|e během prvních dnů
jsme dosta|i asi deset titu|ů...

Setkání se spisovatelkou
KníŽky A|eny JeŽkové řadí děti v sou-

těŽi Sukovy knihovny pravidelně k těm'
které je nejvíc zauja|y' Spisovate|ka, kte-
rá je zároveň patronkou projektu Čtení
oomáhá. čet|a v kunratické Ško|e ze své
zatÍm pos|ední kníŽky Dračí po|évka'
Vypráví o vietnamském ch|apci, kteý
vyrůstá u nás, da|eko od země svých
předků. o jeho radostech i trampotách,
o tom' jak se cítí mezi vrstevníky, co se
ho dotýká. Díky ní se moŽná děti začnou
jinak dívat na spo|uŽáky' kteří pocházejí
z od|išného ku|turního zázemí, z jiných
tradic. Je tu nejen jako autorka kníŽek
pro děti, a|e ijako jednaz tváří projektu
Ctení oomáhá.

,,Těší mne, Že mohu zastupovat tak
ÚspěŠný projekt.., přiznava ALENA JEŽ-
KoVA, ,,je to pro mne obrovská čest.
Jeho dvojí smys| je úŽasný nápad. Při-
vádí děti ke čtení a jeŠtě je učí pomáhat
druhým.. .

Na svém kontě má sedmnáct titu|ů,
|etos vyjdou jeŠtě dva dalŠí. Kniha s ná-
zvem Ceské nebe představí jedenáct
světců českého původu a navíc ještě
Cyri|a a Metoděje .jako bratry s|ovan-

ských počátků, bez nichŽ by neby|o ani
naŠe oísemnictví.

,,Mys|ím' Že kníŽku budou moci vy-
uŽít učite|é na zák|adních i středních
ško|ách' doprovázejí ji i|ustrace a foto-
grafie' Druhá kníŽka se jmenuje Dobrý
svět a psa|a jsem ji pro děti m|adšího
ško|ního věku. Vypráví o rodině se tře-
mi dětmi, která Žije na moravské vesni-
ci. o tom, co děti proŽíva1í, o vz1azích,
o hodnotách, o příbuzenstvu'..

Ve většině knih se A|ena JeŽková vra-
cí do historie.

''KníŽek o historii je pořád má|o' Psát
o ní není snadné' a|e ootřebné' Učite|é
dějepisu dobře vědí, Že pro děti je nej_
těŽŠí' aby si uvědomi|y historické sou-
vis|osti' Aby se jim urČitá doba otevře|a
před očima' Znát dějiny svého národa
je zák|ad národní identity a tu musíme
v dětech pěstovat. Mys|Ím, Že právě be-
|etrie tomu můŽe hodně oomoci. Proto se
k historickým udáIostem vracím. Nejsem
vzdě|áním historička, je to pro mne těŽké,
musím na to hodně studovat. A|e mys-
|ím, Že taková práce má smys|. Dě|ám ji
z přesvědčení..,

By|o to přÍjemné setkání |idí a kníŽek.
KéŽ by takových by|o ve Ško|ách víc.

I

KDYŽ crrni PoMÁHÁ
S projektem Čtení pomáhá, kteý 8. dubna oslaví první narozeniny, jste se uŽ

] na stránkách našich novin setka|i' Přesto a|espoň stručné připomenutí. Zapojit se
do něj mohou děti od 6 do 18 let - jednot|ivci i ce|é třídy - ve třech kategoriích (1 . -
5. ročník a 6. - 9. ročník ZS' střední škola). Na webových stránkách pro'1ektu (www'

. ctenipomaha'cz) si děti vyberou Ze seznamu doporučených knih. KdyŽ ji přečtou,
1 odpoví opět na webu na něko|ik otázek. KdyŽ uspějí' získají virtuá|ních 50 Kč' které
l mohou, tentokrát už doopravdy, věnovat na někteý z charitativních projektů.
1 ,,V tuto chvíli uŽ je na dobročinné Úče|y rozdě|eno skoro 11 mi|ionů korun,.. hrdě
hlásí |VANA JEL|NKOVA z agentury AlV1| Communications, která se stará o PR
podporu pro.1ektu. ,,Do projektu je přih|ášeno nece|ých 90 000 ŽákŮ zák|adních
a středních ško|, kteří uzavřeli 120 charitativních projektů. Přesně 20. května 2012

. vyvrcho|í soutěŽ tříd. Nejaktivnější třídazkaŽdé kategorie, která bude mít na svém
' kontě nejvíc správně vyp|něných testů ke knihám, pojede s Cestovní kance|áří
1 F|SCHER na týden na Mal|orcu' Abychom se přesvědči|i' Že děti kníŽky opravdu
. přečet|y' čeká je jeŠtě přezkouŠení. Pokud třída neobstojí, pozveme k přezkoušení
l tu, která se umÍsti|a hned za ní...

První sezn am začína| na 30 titu|ech pro kaŽdou kategorii, dnes jich je ko|em stov-
ky a da|ší se postupně přidávají. Vybírá je porota v če|e se Zdeňkem Svěrákem.

,,Najdete tam knihy všech Žánrů, aby si kaŽdý naše| to, co má rád. Ze zahranič-
ních knih Vede mezi čtenáři pořád Harry Potter, z českých By|o nás pět...

Co byste popřá|a projektu k prvním narozeninám?
,,Aby se mu nadá|e vedlo minimá|ně tak dobře jako nyní...
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