
Zápis z jednání pracovní skupiny ČG pro MAP II. 

Pracovní skupina: Čtenářská gramotnost 

Datum jednání:     4.5.2021 v 17 hodin 

Místo jednání:       Městská knihovna Mělník 

Přítomni:   Regina Svobodová, Jana Basařová, Kateřina Sálová, Marcela Žižková 
                     Iva Hořejší, Věra Hofmanová, Monika Čechlovská                                                           

Vypracovala:  Jana Basařová 

Datum a místo následné schůzky:  srpen 2021 Městská knihovna Mělník – termín bude 
upřesněn 

 

Program: 

     1.   Přivítání a představení nové členky PS ČG 

     2.   Seznámení s nově vybudovanou Městskou knihovnou Mělník 

     3.   Zhodnocení aktivity Čtenářská gramotnost a společenské chování 

4.   Příprava aktivit pro další období 

5.   Náměty na workshopy 

6.   Závěr 

 

1. Přivítání a představení nové členky PS ČG 

Novou členkou PS ČG se stala Monika Čechlovská, která pracuje v základní škole při   

Thomayerově nemocnici Praha. Seznámila stávající členky s organizací školy při nemocnici a 

navrhla možnosti spolupráce (např. příprava vystoupení žáků ZŠ pro děti - pacienty ). Pracovní 

skupinou ČG bylo navrženo začlenění žáků ve škole při nemocnici do plánovaných aktivit. 

2. Seznámení s nově vybudovanou Městskou knihovnou Mělník 

Regina Svobodová provedla všechny členky PS ČG nově vybudovanou knihovnou, seznámila 

přítomné s plánem akcí, které městská knihovna připravuje. 

3. Zhodnocení aktivity Čtenářská gramotnost a společenské chování 

Aktivita byla zacílena na MŠ a 1. st. ZŠ. Zúčastnilo se celkem 10 MŠ a ZŠ. Výstupem aktivity 

z přečtené knihy Daniely Krolupperové: Draka je lepší pozdravit bylo zpracování leporela v MŠ 

a zpracování pracovního listu v ZŠ. Po skončení aktivity kniha zůstala pracovním skupinám 

k dalšímu využití. Všichni zúčastnění hodnotili aktivitu jako zajímavou a přínosnou. 

 



4. Příprava aktivit pro další období 

    Aktivita čtenářská gramotnost a tvorba komiksu 

    Cílová skupina: děti z MŠ , žáci 1. st. ZŠ, žáci 2. st. ZŠ 

    Žáci zpracují komiks dle instrukcí, které získají při workshopu Kláry Smolíkové. Z každé  

    kategorie budou vybrány tři nejlepší práce a odměněny knihou. Všichni zúčastnění 

    obdrží diplom.  

    Termín realizace: září – listopad 2021 

     Aktivita čtenářská gramotnost a tvořivé psaní 

     Cílová skupina: 1. kategorie 4.-5. ročník ZŠ 

                                 2. kategorie 6.-7. ročník ZŠ 

                                 3. kategorie 8.-9. ročník ZŠ 

     Žáci z 1. kategorie zpracují příběh se začleněním daného „balíčku“ slov. Žáci 2. kategorie 

     napíší vlastní zážitek (např. se svým zvířátkem, ze školy, z prázdnin…). Žáci z 3. kategorie  

     vymyslí scifi příběh. 

     Tři nejlepší práce z každé kategorie budou oceněny knihou, všichni zúčastnění obdrží  

     diplom. 

     Termín realizace: leden – březen 2022 

5. Náměty na workshopy 

     PS ČG navrhuje uspořádat workshopy  a semináře pro učitele, např. K. Smolíková. 

 6. Závěr 

     Návrh termínu příští schůzky: srpen 2021 - Městská knihovna Mělník –  bude upřesněno. 

     Rozloučení, ukončení schůzky v 19,00 

 

 

      

 


