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Časové 
rozvržení 

Učivo 
 

Metody / Poznámky 
 
 

Září Příprava čtenářských dílen  
 
 

Říjen 1. Čtenářská dílna (8.10.2015) 
Kniha: EISLEROVÁ, Jana. Robinson Crusoe + 
donesené knihy žáků 
 
 

2. Čtenářská dílna (20.10.2015) 
Kniha:  EISLEROVÁ, Jana. Robinson Crusoe. 
 
 

Metody: dílna čtení – čtení s předvídáním, s otázkami, s porozuměním 
Kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské 
Průřezové témata: OSV, VDO, MKV 
 
Metody:čtenářská lekce – čtení s předvídáním, řízené čtení s otázkami, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a pracovní 
Průřezové témata: OSV, MV, VDO 
 

Listopad 3. Čtenářská dílna (5.11.2015) 
Kniha:  EISLEROVÁ, Jana.  Robinson Crusoe. 
 
 

4. Čtenářská dílna (24.11.2015) 

Metody: čtenářská lekce-čtení s otázkami, porozuměním, indiv.a skup. práce, pracovní  list 
Kompetence: komunikativní, sociální a pracovní, k řešení problémů 
Průřezové témata: MKV,OSV, VDO 
 
Metody: čtenářská lekce – čtení s předvídáním, s otázkami, řízené čtení a myšlení, 



Kniha : BLYTONOVÁ, Enid. Správná pětka a 
únosci. 
 
 

vyvozování souvislostí, pracovní  list  
Kompetence: k řešení problémů, sociální a pracovní, občanské 
Průřezové témata: OSV, VDO, MKV 
 

Prosinec 5. Čtenářská dílna (1.12.2015) 
Kniha: BLYTONOVÁ, Enid. Správná pětka a 
únosci. 
 

6. Čtenářská dílna (8.12.2015) 
Kniha: GREENOVÁ, D.L., Kája, super frája, a 
čtyřnozí  kamarádi. 
 

Metody: čtenářská lekce – čtení s otázkami, s porozuměním, s předvídáním, pracovní list 
Kompetence: k řešení problémů, sociální a pracovní, občanské 
Průřezové témata: OSV, VDO, MV 
 
Metody: dílna čtení – čtení s otázkami, s předvídáním, s porozuměním, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, sociální a pracovní, řešení problémů 
Průřezové témata: OSV, MV, VDO 
 

Leden 7. Čtenářská dílna  
Kniha: GREENOVÁ, D.L., Kája, super frája, a 
čtyřnozí kamarádi. 
 

Metody: dílna čtení – čtení s předvídáním, s porozuměním, kladení otázek, podvojný deník 
Kompetence: sociální a pracovní, řešení problémů, komunikativní 
Průřezová témata: OSV, VDO, MKV 

Únor 8. Čtenářská dílna 
Kniha: POLÁČEK, Karel. Bylo nás pět. 
 
 
 

Metody: čtenářská lekce – vysuzování, řízené čtení s otázkami, s porozuměním, pracovní 
list 
Kompetence: komunikativní, sociální a personální, k řešení problémů 
Průřezová témata: OSV, VDO, MKV 

Březen 9. Čtenářská dílna 
Kniha: POLÁČEK, Karel. Bylo nás pět. 
 
 
 

Metody: čtenářská lekce – orientace v ději, shrnování, předvídání děje, čtení s otázkami, 
pracovní list 
Kompetence: sociální a personální, pracovní, řešení problémů 
Průřezová témata: OSV, VDO, MKV 

Duben 10. Čtenářská dílna 
Kniha: FRÝBOVÁ, Zdena. Robin. 
 
 
 

Metody: čtenářská lekce – předvídání textu, čtení s porozuměním, s otázkami, shrnování a 
vyvozování  děje z textu, pracovní list 
Kompetence: k řešení problémů, sociální a  personální, občanské,  pracovní 
Průřezová témata: OSV, VDO, MV  

Květen  
Opakování ,procvičování a doplnění 
 

 

Červen  
Opakování ,procvičování a doplnění 
 

 

 


