
Zápis ze setkání pracovní skupiny Čtenářská gramotnost (31. března 2022) 

- účastníci: viz prezenční listina 

 

NÁPLŇ SCHŮZKY 

- výměna zkušeností s využitím konkrétních metod RWCT při výuce 

- členové pracovní skupiny vyzkoušeli třífázový model E-U-R a tyto metody: brainstorming, rybí 

kost, RAFT, I.N.S.E.R.T, pětilístek, tabulku předpovědí, volné psaní. 

 

PLUSY 

- všichni se shodli, že zařazení metod RWCT a uplatnění modelu E-U-R vedlo k aktivizaci 

studentů, studenti reagovali vesměs pozitivně, pouze v ojedinělých případech studentům 

dělalo problém přistoupit na netradiční změnu výuky (vyrušovali, ojedinělé skupinky 

nepracovaly, protože neměli pocit učitelského dohledu) 

- pro fázi evokace se učitelům osvědčily především metody: brainstorming, myšlenková mapa 

(v jednom případě pracovali studenti nejprve ve skupině - pedagog musel dohlížet na to, aby 

byly myšlenkové mapy správně strukturovány, protože ne všichni si uměli s tímto úkolem 

hned poradit), pro fázi evokace učitelé ocenili metodu I.N.S.E.R.T. (vnímavé čtení textu a jeho 

hodnocení), ve fázi reflexe se osvědčil pětilístek (vystižení podstaty daného tématu). 

 

MÍNUSY 

- nedostatek času, obzvláště na fázi reflexe, většina učitelů se shodla, že by ideální byla 

dvouhodinová časová dotace, která by umožnila hlubší práci s texty a rozvinutější diskusi 

- u metody „rybí kost“ trvalo studentům nečekaně dlouho vytvoření otázek, návazné úkoly na 

tuto aktivitu se pak již nestíhaly – počítat s větší časovou dotací 

- metoda RAFT – někteří studenti nepochopili správně zadání, je třeba přesně formulovat 

očekávaný výstup, ideálně ho i modulovat 

- volné psaní – pro některé studenty, obzvláště pro ty méně zdatné, bylo obtížné psát po celou 

dobu zadaného času – nutnost tuto dovednost nacvičovat 

- je obtížné žáky za práci tímto způsobem hodnotit známkami (neexistuje „správné řešení“), 

vhodnější by bylo formativní hodnocení 

- účastníci se shodli, že metody RWCT je třeba do praxe zařazovat opakovaně, a hlavně 

postupně 

 

ÚKOLY 

- každý člen pracovní skupiny promyslí, jakým způsobem by šlo využít metody RWCT při tvorbě 

modelových lekcí pro 1. st. ZŠ na téma „pověsti z Chotěbořska“.  

 

Sepsala 

Mgr. Lucie Dostálková 

 


