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„ Š k o l a  p r o  s p o k o j e n é  a  z d r a v é  d ě t i . “  
 

 

Č teme s ne/c tena r i a uc í me je kriticky myslet 

Termíny konání:  čtvrtky 8. 11. 2018; 6. 12. 2018; 31. 1. 2019; 28. 2. 2019; 4. 4. 2019; 9. 5. 2019 

vždy od 13.30 do 17.00 

Místo konání:   ZŠ Křížanská, Liberec – Ostašov, Žákovská 67 

Lektorky sdílení: 

Mgr. Hana Antonínová Hegerová (certifikovaná lektorka RWCT, pedagogická konzultantka 

projektu „Pomáháme školám k úspěchu“) 

tým učitelů ZŠ Ostašov (projektová škola PŠÚ) 

Anotace  

Učitelé dnešních předškolních a školních dětí pravděpodobně sami nepoznali ani ve škole, a asi ani 

doma strategie, jež pomáhají budovat čtenářské dovednosti. Někdo se zkrátka naučil číst lépe, jiný 

hůře, někdo je vášnivý čtenář i v dospělosti, jiný je rád, že už ho do čtení nikdo nenutí. Výzkumy i 

pedagogická praxe ale hovoří jasně: abychom dosáhli dobrého porozumění textu, nestačí zvládnout 

čtení pouze po technické stránce. A v tom můžeme pomoci my, pedagogové, a to ještě předtím, než 

se naše dítě začne učit číst. 

Cíl 

Kurz provede účastníky několika metodami (z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení), 

které jsou efektivní pro budování čtenářských dovedností i u nečtenářů či začínajících čtenářů. 

Účastníci si vybrané metody a strategie aktivně prožijí a poté je společně podrobíme reflexi a analýze. 

Nedílnou součástí kurzu bude také přehlídka inspirativních současných knih pro děti (MŠ, 1. – 2. 

ročník ZŠ), včetně modelových lekcí a rozboru videohodin. 

Komu je kurz určen 

Kurz je určen především učitelům 1. stupně ZŠ a učitelům MŠ, pracovníkům MC, příp. knihovníkům. 

Zkrátka všem, kteří považují čtení za dobrou věc. 

Akreditace 

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet – základní kurz, 24 hodin, MŠMT 5689/2015-1-89 

Organizační informace: 

• Přihlášky zasílejte do 26. 10. 2018 emailem na radek.vystrcil@zsostasov.cz 

• Program sdílení obdrží přihlášení účastníci po uzávěrce přihlašování 

• Cena za kurz je 1 500 Kč. Cena zahrnuje drobné pohoštění, studijní materiály a certifikát.  

• Kurz je finančně podpořen projektem „Pomáháme školám k úspěchu“. 

 

Těšíme se na vás!  

Čtenářský tým ZŠ Ostašov 
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