
                                                                                                     

Závěrečná zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 

Čtenářských dílen pro 5. ročník. 

 V rámci projektu Podpora jazykové gramotnosti žáků reg. č. CZ.1.07/1.100/56.049 finančně 

podpořeného z OP VK (Výzva 56) byla v pátém ročníku zavedena v rámci Českého jazyka – 

čtení jedna hodina týdně jako Čtenářská dílna. 

 Absolvováním kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení jsem dosáhla zvýšení odborné 

kompetence pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce. Seminář Dílny čtení nás seznámil se 

základními metodami a technikami vhodnými pro žáky na I. stupni základní školy.  

Byly nastíněny možnosti sledovaných jevů pro čtenářské úkoly a strategie rozvíjející 

konkrétní dovednosti. Dílny čtení v 5. ročníku na ZŠ a MŠ Nová Bystřice byly zavedeny do 

výuky českého jazyka – čtení v říjnu školního roku 2015/2016. Zápis o realizaci Čtenářských 

dílen lze vyčíst z třídní knihy v kolonce český jazyk – čtení.  

K rozečtení dětí bylo třeba vytvořit třídní knihovny se zásobou různorodých atraktivních knih. 

Tomu velmi dobře pomohly prostředky z tohoto grantového projektu. Každá kniha je 

označena evidenčním číslem v seznamu školní knihovny a samolepkou s názvem projektu, 

registračním číslem a logem. Žáci třídy zapůjčili nebo věnovali do školní knihovny další 

knihy, tím byl zajištěn předpoklad pro individualizaci a zároveň společnou práci.  

Každá vyučovací hodina Čtenářských dílen byla rozdělena do několika částí, které na sebe 

navazovaly. Cílem a jádrem každé lekce byl vždy prostor pro prožitkové tiché čtení, sdílení 

zážitků ve skupině, zdokonalení čtenářských dovedností i návyků. 

Děti se od první chvíle s „dílničkami“, jak je začaly nazývat, sžily a samy navzájem začaly 

připomínat středeční hodinu jako aktivitu, na kterou se těší. Rozečtené knihy si braly domů, 

ale nebylo výjimkou vidět žáka zaujatého četbou o přestávce. 



V první vyučovací hodině Čtenářských dílen jsme si společně vytvořili pravidla, která 

budeme respektovat. Nejvíce děti přivítaly možnost výběru libovolné knihy, ale i výběr 

jakéhokoliv místa ve třídě vhodného k pohodlné četbě. Žáci upřednostňovali menší skupinky 

kolem stěny, aby se mohli opřít. 

Během 25 minut tichého čtení s porozuměním jsem zpočátku napomenula dva žáky, kteří 

sdíleli své zážitky s ostatními. Mile mě překvapilo zaujetí, s jakým jádro hodiny prožívali. 

Někteří se neubránili spontánní reakci – výkřiku, údivu a podobně. Osvědčilo se mi nejméně 

tři minuty před uplynutím čtecího času žáky upozornit, aby dočetli stránku a založili ji 

záložkou. 

Sdílení ve dvojici děti bavilo a s chutí se dělily o zážitky se spolužáky. Zformulovat obsah 

přečteného úryvku nečinilo nikomu potíž. Některé mluvčí jsem byla nucena usměrnit v příliš 

hlasitém projevu. Žáci se naučili spravedlivě mezi sebou rozdělit svůj vymezený prostor 

k rozvíjení této čtenářské kompetence. 

Následovala samostatná práce s listem, jež vyžadovala plnění úkolů vztahujících se 

k přečtenému textu. Zpočátku byla rozvíjena dovednost shrnout obsah děje v několika větách.  

Mohu konstatovat plné uspokojení s výsledkem i u slabších čtenářů. Charakteristika postav je 

známa žákům z lekcí slohového výcviku a bavila je. Vyspělejší čtenáři si užívali aktivit 

autorských vstupů a subjektivních změn, které mohli do děje zakomponovat. V některých 

listech se nabízela možnost volby úkolu, která umožnila více akceptovat individualitu  

a zvláštnost osobnosti dítěte. Větší počet žáků si vybralo zobrazení prostředí formou 

jednoduché kresby. Slabší žáci volili jednodušší a pro ně přijatelné úkoly. Při procesu 

hodnocení pocítili radost z dílčího úspěchu. Hodnocení v kruhu nabízelo dobrovolnou 

hlasitou prezentaci vypracovaného zadání. Docházelo k rozvíjení aktivního poslechu, žáci si 

dávali doporučení, předávali si zkušenosti se čtením s porozuměním. Učili se vzájemně 

respektovat. I nepatrné zlepšení určité čtenářské dovednosti jim dodalo potřebné sebevědomí 

a povzbuzení do další školní práce. 

Realizace čtenářských dílen podpořila čtenářskou aktivitu, zlepšila čtenářskou gramotnost  

a přispěla nemalým dílem k socializaci kolektivu. V jejich zařazování do hodin budeme 

pokračovat. 

                                                                                 Mgr. Leona Diwaldová, učitelka 5. ročníku 


