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Kiko a tajemství papírového motýla 

Aktivity na podporu čtenářské gramotnosti v hodinách českého jazyka pro 3. a 4. ročník ZŠ 

 

Vazba na RVP 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Obor:  Český jazyk a literatura 

 

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

čtenářské gramotnosti žáků třetích a čtvrtých tříd základních škol. Sekundárními cíli jsou 

představení knihy a inspirace je k přečtení, učení orientace v knize a jejích částech, 

podpoření porozumění a ohleduplnosti (práce je skupinová a musí do ní být zapojení všichni 

žáci), podpoření respektu k lidem jiné než české národnosti, učení orientace v knihovně (v 

případě, že se aktivity realizují v knihovně). Žáci během participace na aktivitách lekce rozvíjí 

čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, práce s beletristickým textem, vnímání 

předčítaného textu, hledání informací v textu, sdílení čtenářského zážitku, předvídání, 

klíčová slova;  komunikační kompetence: komunikace beze slov, vyjádření vlastního názoru, 

komunikace při týmové spolupráci, prezentační dovednosti, naslouchání; sociální 

kompetence: spolupráce ve skupině, empatie, solidarita; interkulturní kompetence: respekt 

k odlišnostem, úcta k rozmanitosti, sounáležitost, formování vlastní identity. Zájemcům z řad 

učitelů následně doporučujeme nejrůznější aktuální literaturu pro děti, způsoby oslovování 

autorů pro případné besedy ve školách apod. Pokud učitel projeví zájem, je možné lekci 

realizovat i v knihovně, která je vhodnějším prostorem pro realizaci podobně zaměřených 

aktivit. Lekce je vedená pracovníky Severočeské vědecké knihovny. Tato lekce je určena 

žákům 3. až 4. 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 prvního stupně a žáci 3. a 4. tříd (výukový program pro rozvoj čtení s porozuměním) 
 
 

Časové rozvržení: 

- 2 vyučovací hodiny pro žáky s učitelem 
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Požadavky na realizaci programu: 

Program pro rozvoj čtení s porozuměním je určen k realizaci v jedné třídě u jednoho učitele. 

Učebna nepotřebuje být vybavená jinak než standardně. Je nutné ovšem pro realizaci všech 

aktivit hýbat s lavicemi (při vytváření „čtenářských ostrůvků) pro vytvoření dostatečného 

prostoru pro realizaci aktivit, které vyžadují pohyb v prostoru.. 

 

Pomůcky a knihy, které využíváme: 

• PILÁTOVÁ, Markéta. Kiko a tajemství papírového motýla. Praha: Meander, 2010, 

ISBN 978-80-86283-81-4. 

• Mapa světa 

• Lístky s klíčovými slovy z knihy 

• Encyklopedie českých hradů a zámků 

• Obrázky labyrintu 

• Flipchartové papíry 

• Výběr vizuálně nejatraktivnějších knih pro vytvoření malé knihovničky (cca 30 knih) 

 

 

 

Lektoři: 

Pracovníci Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem. 

 

 


