


Čtení, to je zábava! 



PPUČ 
 

Tomáš Koten, Jovanka Rybová 

Vážení účastníci. 

Čtenářem se člověk nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.  

Doufáme, že dnešní webinář Vám představí různé aktivity, které mohou vést k získání 

kladného vztahu k našemu rodnému jazyku a ke čtení. Chceme přece, aby se z dětí stali 

přemýšliví a nezávislí čtenáři. 



Určeno 

všem, 

kteří chtějí 

dosáhnout 

toho, aby: 
 vyučování nebyla nuda 

 žáci i učitelé chodili do školy 

rádi 

 výuka byla pestrá a zajímavá 

 žáky vyučování bavilo 

 děti podávaly maximální výkon 

 ve třídě bylo příjemné klima 
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Gramotnosti.pro  čtenářská gramotnost  Čtenářská gramotnost v uzlových 

bodech vzdělávání (OVU)  

Z čeho vycházíme? K čemu odkazujeme? 
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Z obrázku je patrná větší obliba českého jazyka u dívek než u chlapců. Rozdíl tvoří ve 
4. ročníku 1,0 %, v 6. ročníku 5 % a v 8. ročníku 22,7 %. S přibývajícím věkem se zájem 
o český jazyk u chlapců prakticky nezvyšuje. V 8. ročníku je statisticky významný 
rozdíl v oblibě českého jazyka mezi chlapci a dívkami (3,54 > 1,96). 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Skrývačky 

Zahrada na jaře rozkvetla. 
                                                            Pasu kozu za naší zahradou. 

Objev: Zlaté vlasy patřily krásné princezně. 

 Zmatek nad zmatek 

Patnáctiletý Robinson se bouří 

Kapitán Crusoe má patálie cesta 

Honzíkova cesta Mikulášovy 

Gosciny - Sempé 

Daniel Defoe 

Jaroslav Foglar 

Bohumil Říha 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Kouzelná krabice 

Na aktivitu potřebujeme krabici s písmeny. 
Učitel sdělí požadovaný slovní druh 
1 žák vytáhne písmeno, položí doprostřed a všichni popořadě  

říkají slova. 

 Proměna slov 

vosa → kosa → kost → most → mast → maso  

 Na představy (čmárák – příběh) 

Žáci řadí slova podle logické souvislosti, tj. podle toho jaká představa se jim při 
určitém slově vybaví. 

voda → sklenice→ sklo→ okno→ pokoj→ byt→ atd. 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Rys ostrovid 

Na lístcích máme připravena slova – slovní druhy, vyjmenovaná slova… 
Lístky jsou přilepeny na tabuli , žáci si je prohlíží, pak učitel tabuli zavře a 1 vezme. 

Žáci se snaží odhalit, který lístek byl odebrán. 

 Křížovka 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Jazyková matematika 

ocet + hrad + ples + stůl = OREL 
kino + kost + pole + pero = KOLO, OTEP, KOPR… 

 Na ťukanou 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Šifrovaná abeceda 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Šifrovaná abeceda 
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Aktivity rozvíjející slovní zásobu a kladný vztah k českému jazyku 

 Šifrovaná abeceda 
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 Kniha týdne 

 Čtenářský žolík, pisatelský žolík 

1. Vztah ke čtení 
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2. Porozumění textu a interpretace 

 Na spisovatele 

Učitel napíše na tabuli řadu písmen a úkolem žáků je vymyslet větu, která bude mít 
tolik slov, kolik je písmen a každé slovo bude začínat na dané písmeno 
LLLL    PUSU     IRON      SAVO 

Vymysli: ČKŠL 

 Pravda a lež 

Dvojice žáků klečí zády k sobě, dostanou číslo. 

Učitel řekne: „Slovo vesele je sloveso.“ → Pauza. „Číslo dva.“ Dvojky vybíhají a 

dotknou se karty s názvem „LEŽ“. Následuje doplňková otázka. 

Stejně to může být i po přečtení jakéhokoli textu. 

Učitel řekne: „Záměrem autora bylo upozornit na problém….. 
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 Maxičlověče 

3. Posuzování obsahu a formy 

Na aktivitu potřebujeme karty s výroky, které se vztahují k přečtenému textu. Žáci sedí 
v kruhu, hází kostkou. Posunují figurku podle hozeného čísla. 
Např. Záměrem autora bylo nás informovat o akci ke Dni Země… 
Žák se rozmyslí a odpovídá ANO x NE. 
Pokud je jeho odpověď správná, kartu bere. 
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 Novinář 

4. Čtenářská nezávislost 

Z novin a časopisů vystříhají žáci 4 + 6 nesourodých nadpisů. 
Tyto nadpisy libovolně seřadí za sebou a nalepí na čtvrtku. 

Teprve pak sdělíme žákům, že jim vznikla osnova vyprávění. 

Úkolem je tyto body propojit do souvislého vyprávění. 
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 Lexikon magických vyjmenovaných slov 

Do Bradavic přišly 2 české děti, porušily zákaz a večer přišly  

do tajné knihovny. Přistihl je Brumbál. Dostaly trest…. 

Magická formule: 

Kdo umí nazpaměť vždy a znova odříkat všechna tajná magická…  
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 Na středověk 

Projekty 
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Projekty 
 Ranní dopis 

 Strom poznání 



Národní ústav pro vzdělávání 

Projekt Podpora práce učitelů 

www.ppuc.cz 

TOMÁŠ KOTEN – TomasKoten@seznam.cz 

JOVANKA RYBOVÁ – jovankarybova@seznam.cz 

Zajímavé odkazy: 

• https://www.kellnerfoundation.cz/pomahame-skolam-k-uspechu/projekt/pedagogicke-inspirace/jak-naucit-deti-spravne-cist 
 

• Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.  
https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/21535/rozvijeni_pocatecni_ctenarske_gramotnosti_napadnik.pdf  
 

• Miloš Šlapal  
https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2935 
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Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním  

a základním vzdělávání - Podpora práce učitelů (PPUČ) je financován Evropskou unií. 


