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Časové 
rozvržení 

Učivo 
 

Metody / Poznámky 

Září  
Příprava čtenářských dílen 
 
 

 
 
 
 

Říjen 1. Čtenářská dílna (13. 10. 2015) 
Kniha : LINDGREN, Astrid.  
Pipi Dlouhá punčocha 
 

2. Čtenářská dílna (23. 10. 2015) 
Kniha: LINDGREN, Astrid.  
Pipi Dlouhá punčocha 

Metody: hlasité čtení s předvídáním, řízené čtení s otázkami, 
 vyplnění pracovního listu.  
Kompetence: komunikativní, pracovní  

 
Metody: motivační rozhovor před četbou, sdílení nápadů ve dvojici, předvídání děje, 
pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní  

Listopad 3. Čtenářská dílna (10. 11. 2015) 
Kniha  :  ŠTELBASKÁ, Zuzana 
Mami, kup mi psa! 
 

4. Čtenářská dílna (20. 11. 2015) 
Kniha : STEKLAČ, Vojtěch.  
Pekelná třída řádí.  
  

Metody: brainstorming, čtení s otázkami, s porozuměním, s předvídáním děje,      
pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní, k učení 
 
 
Metody: řízené čtení, individuální a skupinová práce, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní, k řešení problému 
 
 



Prosinec  
5. Čtenářská dílna (24. 11. 2015) 

Kniha:  ČAPEK, Karel. 
Dášenka čili život štěněte 
 

6. Čtenářská dílna (8. 12. 2015) 
Kniha : vlastní výběr knih (dílna s úkolem) 
 
 

 
Metody: hlasité čtení, čtení s otázkami, individuální a skupinová práce,  
pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní, k učení 
 
Metody: tiché čtení, individuální a skupinová práce, rozhovor o knize, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
 

Leden 7. Čtenářská dílna (12. 1. 2016) 
Kniha: LINDGREN, Astrid.  
Pipi Dlouhá punčocha 
 

Metody: čtení s otázkami, s předvídáním, s porozuměním, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní 
 

Únor 8. Čtenářská dílna (9. 2. 2016) 
Kniha: ŠTELBASKÁ, Zuzana 
Mami, kup mi psa! 
 

Metody: čtení s otázkami, s předvídáním, s porozuměním, individuální a skupinová práce 
pracovní list,  
Kompetence: komunikativní, pracovní, k učení 
 

Březen 9. Čtenářská dílna (  15. 3. 2016) 
Kniha: STEKLAČ, Vojtěch.  
Pekelná třída řádí.  
  
 

Metody: orientace v ději, shrnování, předvídání děje, čtení s otázkami, pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní, k učení 
 

Duben 10.  Čtenářská dílna (12. 4. 2016) 
Kniha: René Gosciny,Jean-Jacques Sempé 
Nové Mikulášovy patálie Bezvadný vtip 

Metody: – hlasité čtení s porozuměním, s otázkami, shrnování a vyvozování  děje, 
pracovní list 
Kompetence: komunikativní, pracovní, k učení 
 
 

Květen Opakování, procvičování a doplnění učiva 
 
 

 

Červen Opakování, procvičování a doplnění učiva 
 
 
 

 

 


