
 

 
 
 

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 
Tématický plán Čtenářských dílen 

Předmět: Čtení                                                                                                                                                                                               Třída: speciální 
Vyučující: Mgr.  Petra Horáková                                                                                                                                                                 Školní rok:2015/2016 
 
Časové 
rozvržení 

Učivo 
 

Metody / Poznámky 

Září 
 

Příprava čtenářský dílen  
 
 
 

Říjen 1. Čtenářská dílna (6.10.2015) 
Kniha: STREJČKOVÁ, Ludmila. Neposedná 
písmenka: první čtení pro prvňáčky. 
 
Mezipředmětové vztahy: Pv – rozvoj jemné 
motoriky, Informatika- využití interaktivní tabule 
 
 

2. Čtenářská dílna (16.10.2015) 
Kniha : CLARISSE, Delphine a AUBERT, Iréna. 
Hledej a najdi ve škole. 

Metody: poslech, rozhovor s využitím obrázků, pracovní list, interaktivní tabule 
Kompetence: komunikativní 
Průřezové témata: rozvoj schopností poznávání, sociální rozvoj – komunikace, poznávací 
schopnosti 
 
 
 
 
Metody: poslech, pracovní list 
Kompetence: komunikativní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání, sociální rozvoj – 
komunikace, poznávací schopnosti 
 
 
 



Listopad 3. Čtenářská dílna (5.11.2015) 
Kniha : CLARISSE, Delphine a AUBERT, Iréna. 
Hledej a najdi ve škole. 
Mezipředmětové vztahy: Pv – rozvoj jemné 
motoriky, výroba koláže 
 

4. Čtenářská dílna (19.11.2015) 
Kniha: CLARISSE, Delphine a AUBERT, Iréna 
Hledej a najdi ve škole. 
 

Metody: poslech, individuální a skupinová práce 
Kompetence: komunikativní, sociální a pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností poznávání, sociální rozvoj – 
komunikace, poznávací schopnosti, mezilidské vztahy 
 
 
Metody: poslech, individuální a skupinová práce, prostorová orientace 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sociální rozvoj – 
poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 

Prosinec 5. Čtenářská dílna (1.12.2015) 
Kniha: SOSSO, Anna. MŮJ DŮM: odhal 
zajímavosti o životě ve velkém domě!: otvírej a 
objevuj. 
Mezipředmětové vztahy: Vv – vybarvování 

 
6. čtenářská dílna (8.12.2015) 

Kniha: SOSSO, Anna. MŮJ DŮM: odhal 
zajímavosti o životě ve velkém domě!: otvírej a 
objevuj. 
 

Metody: poslech, individuální a skupinová práce, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sociální rozvoj – 
poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 
 
 
Metody: poslech, individuální a skupinová práce, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sociální rozvoj – 
poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 
 

Leden 7. Čtenářská dílna (12.1.2016) 
Kniha: CLARISSE, Delphine a AUBERT, Iréna 
Hledej a najdi na statku. 
 

Metody: poslech, individuální práce 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sebeorganizace, 
sociální rozvoj – poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 
 

Únor 8. Čtenářská dílna (11.2.2016) 
Kniha: CLARISSE, Delphine a AUBERT, Iréna 
Hledej a najdi na statku. 
Mezipředmětové vztahy: Vv -nácvik kreslení 
zvířat 
 

Metody: poslech, individuální a skupinová práce 
Kompetence: komunikativní, pracovní, personální, kompetence k učení 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sociální rozvoj – 
poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 
 

Březen 9. Čtenářská dílna (17.3.2016) 
Kniha: První obrázky pro nejmenší: [velký 
obrázkový slovník o všem, co zajímá zvídavé děti] 
Mezipředmětové vztahy: prvouka- ovoce a 
zelenina 
 

Metody: poslech, individuální práce 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sociální rozvoj – 
poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 
 



Duben 10. Čtenářská dílna (14.4.2016) 
Kniha: První obrázky pro nejmenší: [velký 
obrázkový slovník o všem, co zajímá zvídavé děti] 
 
 

Metody: poslech, individuální práce 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
Průřezové témata: osobnostní rozvoj- rozvoj schopností a poznávání, sociální rozvoj – 
poznávání lidí, komunikace, mezilidské vztahy 
 

Květen  
Opakování a doplnění čtenářských dílen 
 
 
 

 

Červen Opakování a doplnění čtenářských dílen 
 
 
 
 

 

 


