
 

Zápis ze čtvrtého jednání pracovní skupiny ČG pro MAP II. 

 
Pracovní skupina: Čtenářská gramotnost 

Datum jednání: 23.4.2019 v 16 hodin 

Místo jednání: Městská knihovna Mělník 

Přítomni: Jana Basařová, Kateřina Sálová, Iva Hořejší, Věra Hofmanová, 

Marcela Žižková, Regina Svobodová 

Host: Mgr. Aida Legnerová Líhová 
Vypracovala: Jana Basařová 

Datum a místo následné schůzky: 11.6.2019 v 16 hodin Městská knihovna Mělník 

 

 
Program: 
 

1. Přivítání 
2. Setkání s expertem pro čtenářskou gramotnost 
3. Rozpracování aktivity youtubering 
4. Úkoly do příští schůzky 
5. Závěr 

 
1. Přivítání 

Vedoucí PS ČG přivítala přítomné členy a p. Aidu Legnerovou Líhovou, kterou PS 

vyhledala a identifikovala jako experta pro čtenářskou gramotnost. 

 
2. Setkání s expertem pro čtenářskou gramotnost 

Představení hosta: P. Aida Legnerová Líhová je pedagožka, psycholožka, malířka, 

básnířka. Je profesorkou na Gymnáziu F. Palackého v Neratovicích, kde vyučuje 

Český jazyk a Výtvarnou výchovu. Je rodačka z Mělníka, píše a vydává básně: 

„Doznívání dne, dosnívání noci“, „České básnické almanachy“. Svoji vlastní 

poezii využívá asociačně v práci se studenty. 

 
Vlastní rozhovor: 

 
Ovlivňuje tě v tvé tvorbě Mělník? (Iva) 

Ano, Mělník, skály na Kokoříně, jsem patriot, nechtěla bych žít jinde. 
 

Který učitel v tobě zanechal největší stopu? (Katka) 

Profesor Vrba, renesanční člověk, který vládl jazykem. 

 
Co je v práci s dětmi nejdůležitější? (Regina) 

Mluvit, mluvit a hlavně také umět naslouchat. 



 

Máš nějakého studenta, který šel literárním směrem? (Katka) 

Mám na FF UK, také jednoho překladatele. 

 
Co chystáš ve své práci? (Katka) 

Působím v Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku, zde chystáme otevřít 

hotel Beránek, připravujeme kvarteto s mělnickými motivy. K výročí cukrovaru 

vznikla kilogramová kostka cukru, homole. Tvoříme modely staveb na Mělníku 

např. vodárenská věž, kaplička nad studnou, mělnická věž, Pražská brána. 

 
Jak přivést děti ke čtení? (Jana) 
Číst jim, knihovničky ve školách, burza knih. V  Mělníku se připravují 

knihobudky. 

 
Spolupracujete s jiným autorem? 

V Mělníku příliš nejsou nebo mají vazbu na Prahu. Poezii se zde věnuje Pegas, 

může kdokoliv přinést svoji poezii. 

 
Máte nějaké nápady na aktivity v rámci ČG? 
Veršobraní, realizujeme u nás na gymnáziu, probíhá internetové hlasování, 

nejlepší jsou odměněni, na závěr vydán sborník. 

Vděčné v práci s dětmi jsou loutky, např. zpracování pověstí, děti připraví 

divadelní představení. 

 
Zkušenosti ze škol (členové PS ČG): 

Škola ve školce – děti ze ZŠ čtou dětem v MŠ (Marcela) 

Čtenářský maraton – známá osobnost vystupuje jako spisovatel, děti hádají, o 

kterého se jedná. Poté proběhne čtení z jeho knihy. (Jana) 

 
3. Rozpracování aktivity youtubering 

Skupiny youtuberů nebudeme limitovat počtem, konečný stream v délce 3 – 5 

minut. 

 
4. Úkoly do příští schůzky 

a. Oslovit youtubera. 

b. Zjistit, zda skupina pro financování uvolní finanční prostředky. 

c. Připravit plakáty a pozvánky do počátku září. 

d. Doplnění rozpočtu o finanční prostředky na odměny pro nejlepší. 

e. Zajistit sál/tělocvičnu, kde bude akce probíhat. 

 
5. Závěr 

Termín příští schůzky 11.6. 2019 v 16 hod. v MK Mělník. 


