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Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost? 

Příklad práce s naučným textem v dějepisu 

 

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost (žáci 7. ročníku) 

 

Cílem programu je představit vyučovací metody a pomůcky, které přispívají k rozvoji 

čtenářské gramotnosti žáků ve výuce dějepisu. V jedné vyučovací hodině využijeme postupy 

(metody párového čtení a formy skupinové práce), pracovní listy a pomůcky (grafické 

organizéry a texty s otázkami), které pomohou žákům samostatně vyhledávat, získávat a 

zkoumat informace z textů o Janu Lucemburském. 

Zájemcům z řad učitelů následně představíme různé pracovní sešity a elektronické materiály, 

které lze využívat ve výuce na druhém stupni. Pokud učitel projeví zájem, součástí programu, 

který lze realizovat přímo ve škole, může být i lekce vedená pracovníky Severočeské 

vědecké knihovny. Tato lekce je určena žákům 6. až 9. ročníku. Jejím cílem je doporučit 

žákům zajímavé knižní tituly, učit orientaci v knize a jejích částech, prakticky ukázat na 

možnosti vyhledávání konkrétních informací a porovnávat informace a poznatky z různých 

informačních zdrojů. 

 

Cílová skupina: 

- učitel a žáci 7. ročníku (výukový program pro rozvoj čtení s porozuměním) 
- učitelé druhého stupně a žáci 6. – 9. ročníků (program knihovny) 
 

Časové rozvržení: 

1 vyučovací hodina pro žáky s učitelem, 
dle zájmu lze objednat i 90minutovoulekci vedenou pracovníky knihovny (může probíhat i 
paralelně v jiné třídě) 
 

Požadavky na realizaci programu: 

Program je určen k realizaci v jedné třídě u jednoho učitele. Učebna by měla být 

vybavena interaktivní tabulí (ev. dataprojektorem a promítacím plátnem), podrobnosti lze 

však dojednat předem. 
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Lekce vzdělávání Severočeské vědecké knihovny „Detektivní hra s Pánem prstenů“ 

(90minutový program pro 20 – 25 žáků 6. – 9. ročníků; lekce je tematicky zaměřena na 

fantasy literaturu, zejména na Tolkienův svět Pána prstenů; žáci pracují s množstvím 

informací, které využívají při plnění úkolů „bojové detektivní hry“; seznamují se s postavami 

a místy této slavné ságy, pracují s textem, využívají dostupné informační kanály pro plnění 

zadaných úkolů). 

 

Vybrané pomůcky a knihy k rozvoji čtenářské gramotnosti: 

• publikace nakladatelství Šafrán (Píšeme příběh 4. – 6. třída, grafické organizéry pro práci s 

textem), 

• nakl. Portál (Čtení není žádná nuda - Náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze 

čtení, 2014), 

• nakl. Edika (Cesty ke čtenářství), 

• stolní hry rozvíjející schopnost porozumění textu a vyprávění (orientaci v logické návaznosti 

sdělení, volbu vhodných výrazových prostředků, možných účinků sdělení atd.), vybrané hry 

lze zapůjčit škole na dobu 14 dnů. 

 

 

Termíny:  

středy v sudé týdny (vždy v dopoledních hodinách během výuky) 

 

Lektoři: 

Mgr. Tereza Housová (Pedagogická fakulta UJEP) a pracovníci Severočeské vědecké knihovny 

v Ústí nad Labem 

 

 

 


