ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
PRACOVNÍ SKUPINA
ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST
Místo konání: Ekologické centrum Chaloupky, Horní Krupá
Termín (datum a čas): 5. 10. 2021
Účastníci jednání:
Lucka Dostálková, Jana Motlová, Míša Frűhbauerová, Jarka
Motyčková, Marie Krumlová
Nepřítomni: Dáša Hutařová, Vlasta Šrámková
NÁVRH REALIZOVANÝCH AKTIVIT
- exkurze:
• série exkurzí po stopách regionálních autorů s čtenářskými lekcemi (2. st. ZŠ)
• J. Hašek – L. Dostálková, realizace 23. října 2021 (organizačně i lektorsky zajistí L.
Dostálková)
• K. Havlíček Borovský – M. Frűhbauerová, realizace jaro 2022
• B. Reynek – L. Dostálková (?), realizace jaro 2022
• exkurze do Krajské knihovny Vysočiny (HB) + tipy na literaturu pro studenty
o program: komentovaná prohlídka knihovny, knihy vhodné pro děti očima
knihovnic (cca 1 hod., osloví: L. Dostálková), dva lektorské bloky: tipy co číst s
dětmi na 1.stupni ZŠ (Mraveční chůva, úkol: osloví M. Frűhbauerová) / tipy, co
číst s dětmi na 2. stupni ZŠ (lektorsky zajistí: L. Dostálková, M.
Frűhbauerová), realizace 4. listopadu 2021, odpoledne
- nabídka vzdělávacích akcí
• Martin Hak – lekce storytellingu pro pedagogy (vypravěčské lekce, časové a finanční
možnosti dojedná J. Motlová)
• úvod do kritického myšlení (ohledání možností, popř. lektorsky zajistí L. Dostálková)
-metodické zpracování hodin pro pedagogy (dle zásad kritického myšlení)
• pověsti našeho regionu (krátké čtenářské lekce vhodné pro družinu a 1. stupeň) –
vhodné pověsti vybere M. Krumlová
• začlenění mediální výchovy do hodin českého jazyka – nabídka 10 hodin (1x
měsíčně), které se budou dotýkat zásadních témat týkajících se mediální gramotnosti
(hoaxy, reklama, vlastnictví médií, sociální sítě…) – promyslet možnost rozvíjení nové
„digitální kompetence“ /IVT v čj/ - rozpracuje J. Motyčková

- akce plánované do konce roku 2021
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•
•
•

sobota 23. 10. – exkurze po stopách Jaroslava Haška – opilec, nebo génius?
čtvrtek 4. 11. – exkurze do Krajské knihovny Vysočiny
středa 1. 12. – setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost, od 17:00 – Café
Kohout (Chotěboř)

Zapisovatel: Lucie Dostálková
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