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             Aby se děti mohly dozvídat stále nové informace, učit se něčemu novému, rozvíjet 

své chápání ale i cítění, obohacovat svůj vnitřní svět, musí se nejprve naučit dobře číst 

s porozuměním. Neustále stoupá počet dětí, které číst nedokážou nebo nechtějí. Všechna tato 

kritéria ještě více vystupují u dětí ze znevýhodněného socio – kulturního prostředí nebo u dětí 

s různým typem handikapu, se kterými v naší škole pracujeme. 

 

   Čtenářské dílny byly realizovány u žáků 1. ročníku, jedna žákyně ročníku 3., která částečně 

číst uměla, se v průběhu září odstěhovala. 

    Složení třídy je velmi nehomogenní – 1 žák s výukovým programem základní škola ( IVP ), 

3 žáci se učí podle programu ZŠ praktická, 1 žákyně IVP ZŠ praktické, 1 žák IVP ZŠ 

praktická s DMO. 

   S výjimkou 1 žáka jsou děti naší třídy nečtenáři, mají problémy s vyjadřováním, s velmi 

chudou slovní zásobou. Nedokáží se souvisle vyjadřovat. 1 žák nemluví vůbec, při komuni-

kaci s okolím používá pouze gesta. Ve třídě pracuje asistentka pedagoga. 

Při orientačním zjišťování čtenářských návyků v rodinách žáků mne zaujaly tyto skutečnosti: 

1. 3 žáci neznají vůbec klasické pohádky 

2. 2 žáci nemají doma knihovničku, mají doma asi 2 – 3 knížky, rodiče čtou jenom časopisy 

3. před spaním čtou rodiče jenom 1 žákyni, a to pouze „ někdy “ 

4. jako dárek nebo za odměnu dostali  knihu jen 3 žáci 

5. 1 žákyně, která žije s babičkou uvedla, že jí babička nečte, protože “ neumí všechna 

písmenka “ 

   Všechna tato specifika se proto nutně odrazila při volbě literatury, která byla použita při 

realizaci čtenářských dílen. 

   V úvodní čtenářské lekci, která byla zaměřena na výběr vhodné literatury, jsme navštívili 

školní knihovnu. Dětem jsem vysvětlila systém řazení knih, některé vůbec nevěděly, co to 

knihovna je a jakou má funkci. Společně jsme si ukázaly, jak se knihy v knihovně řadí a také, 



jak se s nimi zachází. Důležité pro děti bylo, aby názorně viděly, jak se s knihou zacházet 

nesmí a proč. 

      Ze školní knihovny jsem s dopomocí dětí vybrala tituly, které odpovídají jejich věku a 

mentálním schopnostem. Vybrané tituly jsme si donesly do třídy, kde si je děti volně mohly 

prohlédnout. 

   Poněvadž děti neumí číst a v podstatě neznají klasické pohádky, vybrali jsme s i pro 

realizaci našich čtenářských dílen knihu M. Tetourové  Malované čtení z pohádky do 

pohádky.    

   Kniha obsahuje nejznámější pohádky, text je dobře srozumitelný, krátký, a především je 

doplněn obrázky, které děti mohou „číst “, tímto způsobem se do předčítání učitele mohou 

zapojovat a zároveň je udržována čtenářská pozornost při sledování textu. 

   Před úvodem každé lekce bylo nutné děti vždy motivovat. Motivace měla různé formy – 

rozhovor, vypravování, hra, soutěž. 

 Při sledování textu pohádky bylo nutné přihlédnout ke specifikům, která naše děti do určité 

míry limitují: 

1. poruchy pozornosti 

2. špatná koncentrace 

3. ADHD 

4. unavitelnost 

5. snížená úroveň rozumových i poznávacích schopností 

6. neznalost málo používaných a archaických výrazů 

7. chudá slovní zásoba 

8. špatná schopnost souvislého vyjadřování 



   Při vlastní práci ve čtenářských dílnách jsme používaly metody uvědomělého poslechu, 

doplňování textu, předvídání, nastínění a řešení problému, individuální a skupinové práce, 

diskuse, soutěže, pracovního listu, dějové posloupnosti, vypravování a dramatizace. 

  Pracovní listy byly pro děti  byly voleny na různorodé aktivity: vymalovávání, určování, 

dějovou posloupnost, puzzle, vlastní tvořivou činnost. I přes zdánlivou jednoduchost některé 

děti potřebovaly dopomoc, v čemž jsem velmi  ocenila přítomnost asistentky pedagoga ve 

třídě. 

I    Všechny čtenářské lekce zasahovaly mezipředmětově: 

VV –  omalovánky, přesné vybarvování, rozvoj jemné motoriky 

M –  první, poslední, před, za, všichni   

Prv- zemědělské plodiny, podzimní sklizeň,  druhy obydlí, kde kdo bydlí, zvířata a jejich 

mláďata, potrava domácích zvířat  

TV- rozvoj motoriky 

Pv – rozvoj jemné motoriky, nácvik pracovních dovedností , modelování  

Hv – Dědečkova písnička pro lišku    

 

Hlavní cíle při realizaci projektu byly splněny: 

1. Děti si vytvořily vztah k určité knize 

2. Zajímalo je pokračování příběhu 

3. Aktivně se zapojovaly do děje 

4. Pokoušely se vlastními slovy děj vypravovat 

5. Snažily se o předvídání děje 

6. Pokoušely se určit chybná rozhodnutí jednajících postav 

7. Dramatizace děje se stala jejich oblíbenou činností, s oblibou hrají spontánně pohádky i o 

přestávkách 



8. Rády si vypůjčují knihy ze třídní knihovničky 

9. Dožadují se přečtení dalších příběhů z knihy 

   Projekt čtenářských dílen je pozitivní činností ke zefektivnění výuky čtení pro děti se 

specifickými potřebami učení. Je pro ně velkou motivací a výzvou pro další čtenářské 

zkušenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 


