
                                                                                                        

Závěrečná zpráva o průběhu a zkušenostech z realizace 

Čtenářských dílen pro 4. 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 ve čtvrtém ročníku zavedena v rámci Českého jazyka 

– čtení jedna hodina týdně jako Čtenářská dílna. 

Před samotnou realizací Čtenářských dílen v praxi jsme se s některými kolegyněmi zúčastnily 

semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Získané teoretické i praktické dovednosti  

a vědomosti z oblasti rozvoje čtenářství u žáků 1. stupně pro nás znamenaly prvotní důležité 

impulsy a myšlenky, na jejichž základě posléze vznikaly naše dílčí Čtenářské dílny. 

Dalším, snad nejdůležitějším, hybným prvkem zavedení těchto dílen do okamžité praxe bylo 

zřízení třídní knihovny, do které se díky tomuto grantovému projektu podařilo získat desítky 

knih různých autorů i různorodých žánrů. Postupně samy děti po dohodě s rodiči nosily do 

této knihovničky vlastní knihy z domova, a zvyšovaly (a pevně věříme, že nadále budou 

zvyšovat) tak její výběr a nabídku. Především pro sociálně handikepované žáky a pro žáky ze 

čtenářsky „chudého“ prostředí znamenalo zavedení Čtenářských dílen a svobodné, samostatné 

půjčování a čtení knih přímo ve škole velký čtenářský přínos v oblasti obohacení čtenářskými, 

kulturními i sociálními zážitky. Sami rodiče některých žáků – do té doby spíše průměrných až 

téměř nečtenářů – na třídních schůzkách uvedli, „že jsou rádi, že jejich dítě začalo samo 

(zatím občas) číst a půjčuje si knihy z knihovny.“ 

Jak se vyvíjela postupná realizace jednotlivých Čtenářských dílen? Hned od září školního 

roku 2015 / 2016, kdy byly dílny uvedeny pravidelně každou středu do výuky, byla stanovena 

pravidla Čtenářské dílny, která velice záhy naučila děti včas se připravit na čtení, najít si 

vhodné a příjemné místo na samotné čtení, a dokonce respektovat při četbě sebe i ostatní 

čtenáře ve třídě. Počáteční vzájemné rušení se při četbě projevovalo formou smíchu, 

pokukováním po ostatních či různými dalšími zvukovými projevy. Toto nevhodné chování 

postupně ustávalo a asi po 4. lekci Čtenářských dílen všichni  žáci respektovali  čtenářské 



soukromí ostatních i své a opravdu četli. V úvodní minilekci nás překvapilo, jak rychle si děti 

zvykly sednout si do kruhu i s připravenou knížkou. Motivace v této části hodiny se týkala 

především jevů sledovaných četbou v dané Čtenářské dílně, v počátečních dílnách  

i konkrétnějším objasněním zadaných čtenářských úkolů (např. vysvětlení psaní vzkazu 

postavě apod.). Již tady v kruhu se rozvíjely žákovské prezentační dovednosti i sociálně – 

komunikační dovednosti: mluvit konkrétně, nahlas, věcně a tak, aby žák svým projevem 

ostatní zaujal. 

Samostatnému čtení jsme vyčlenily 20 minut. Při první dílně seděli všichni žáci mimo lavici, 

ale rušili se vzájemně různými zvuky, jak jsme již uvedly výše. Toto nerespektování se 

navzájem a „nečtení“ ustalo při 4. lekci u všech žáků. Do té doby si někteří nečtenáři knihou 

listovali, někteří se pohledem ujišťovali, že mají také číst, někteří si ověřovali platnost 

pravidel Čtenářských dílen otázkou:  „Mohu si dojít na WC?“ Ale toto vše opravdu po třech 

Čtenářských dílnách ustalo u všech žáků. Asi polovina dětí vyměnila čtenářské místo 

kdekoliv na podložce na zemi za místo v lavici, čímž si vymezila svůj čtenářský prostor  

a klid. 

Individuální reakce na četbu byla zpočátku rozpačitá. Žáci zapisovali do Čtenářských listů 

nejprve s obavami pravopisných či jiných chyb. Proto byly první odpovědi a reakce na četbu 

velice strohé, především u slabších čtenářů. Postupně však žáci pochopili, že odpovědi 

v pracovních listech slouží k jejich individuální následné prezentaci, k následnému sdílení ve 

dvojicích či skupině. Přestali se obávat pravopisného vyjádření a začali uvažovat o čteném, 

zlepšilo se určitě porozumění čtenému. Někteří žáci naopak nedokázali výstižně zapsat  

a prezentovat konkrétní odpověď na čtenářskou otázku a vyjadřovali se příliš zdlouhavě, 

rozvláčně, někdy nekonkrétně. Ale i tito žáci se prostřednictvím nastavených pravidel (např.: 

Zapiš dvěma větami, v jakém prostředí se děj odehrává aj.) postupně naučili prezentovat  

i zapisovat své myšlenky stručně a výstižně. Také zapisování počtu přečtených stran se po 

první lekci u nečtenářů změnilo v pravdomluvné uvědomění si svých čtenářských schopností 

a možností. 

Oblíbená byla u dětí fáze sdílení ve dvojicích či skupinkách (např. podle typu prostředí ve 

čteném textu).  Do dvojic se děti losovaly prostřednictvím kartiček se jmény či provázků     

(každý chytne jeden konec), jednou si dvojici mohly určit samy. Do skupin je rozdělily karty 

s konkrétními pojmy souvisejícími s čtenářskými úkoly (např. podle prostředí – reálné  x 

vymyšlené  x přírodní  x umělé  x školní). Děti chtěly o přečteném diskutovat většinou déle, 



ale toto nám vyřešila pravidla časová („Dnes je pět minut na sdílení.“ - apod.) Společná 

prezentace a sdílení v kruhu na konci dílny učila žáky vzájemné komunikaci, respektu, 

naslouchání druhému. V této hodnotící části sdíleli žáci své reakce na knihu v oblasti 

zadaných jevů s ostatními a společně (zpočátku s návodným vedením učitele) vyvozovali 

závěry (např. „Co nás s postavami spojovalo? Co bylo rozdílné? apod.). V této části byli 

zpočátku aktivnější vyspělí čtenáři, kteří uměli formulovat své myšlenky, ale i nečtenáři, kteří 

se učili prostřednictvím Čtenářských dílen číst s porozuměním, se postupně snažili 

prezentovat své myšlenky, názory či emoce z přečteného textu. 

Na základě zkušeností získaných Čtenářskými dílnami můžeme označit tento projekt za 

přínosný pro rozvoj čtenářské gramotnosti, nejvíce u žáků – čtenářů průměrných a slabších. 

Určitě se celkově zlepšil vztah žáků k četbě a ke knížkám. V realizaci Čtenářských dílen 

budeme pokračovat i nadále. 
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