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Letní škola čtenářské gramotnosti 
 

Termín konání: 5. až 9. srpna 2019 

 

Ubytování: Penzion Ve Skále (Hotel in the Rock), Nádražní 232/2, 357 33 Loket 

http://www.penzionveskale.cz/ 

 

Pokoje: dvoulůžkové, nebo třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha) a wi-fi 

 

Stravování: plná penze, v době výjezdů budou obědy nahrazeny balíčky 

 

Parkování: zdarma 

 

Nástup: pondělí 5. srpna 2019, nejpozději do 09:00 hodin 

 

Odjezd: pátek 9. srpna 2019, v odpoledních hodinách 

 

Program letní školy: čtenářská gramotnost 

 
Pětidenní program se bude skládat ze tří dnů, které budou věnovány seminářům a workshopům v 

místě ubytování, a dvou, na které jsou naplánovány poznávací výjezdy autobusem na místa, která 

jsou spjatá s významnými osobnostmi a událostmi českého písemnictví (účastníci se mohou 

inspirovat pro svou školskou praxi). 

 

Semináře a workshopy: 

 
1) VIZUALIZACE TEXTU 

 

Seminář seznámí účastníky s možností, jak pracovat s textem pomocí vizualizace sdělení. 

Vyzkouší si metody asociace, objeví kreativní přístup ve sdělování informací, práci s textem, 

nahlédne do možností nových metod kolektivní práce v hodině s přesahem do výtvarné výchovy. 

Seminář bude rozdělen na 2 čtyřhodinové cykly. 

První bude věnován tématu asociace, práce s asociačními řadami a jejich vizualizace. 

Druhá část část tvořivě využije okolní prostředí, mobilní aplikace, poznatky z textů Alberto 

Manguela a jeho Dějin čtení. 

Účastníci semináře získají inspiraci k vlastí tvorbě hodin literatury. 

Lektor: Mgr. Jana Matoušková, vyučující českého jazyka a výtvarné výchovy na Gymnáziu 

Ostrov 

 

2) DÍLNA ČTENÍ – MOTIVAČNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY 

 

Workshop ukáže účastníkům, jak taková dílna čtení funguje, jak ji zakomponovat do vzdělávacího 

procesu a jak s její pomocí motivovat žáky. Aktivity budou zaměřeny nejen na prózu, ale také na 

poezii, která patří mezi žáky k okrajovým žánrům. Součástí všech aktivit budou literární ukázky, 
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které využije každý účastník ve svých hodinách literární výuky. Na semináři budou představeny 

metody kritického myšlení, které vedou k rozvoji obecných čtenářských a studijních dovedností a 

strategií, a  metody a výukové strategie zaměřené na zážitkovou pedagogiku nejen v próze. Dalším 

tématem budou výhody a nevýhody literárního kroužku (čtenářského klubu). Cílem je nabídnout 

literaturu z jiného úhlu a podpořit u žáků lásku ke knize. 

Lektor: Mgr. Nikola Bartušková, vyučující českého jazyka na Střední škole živnostenské v 

Sokolově  

3) STORYTELLING V POPKULTUŘE 

 

Seminář rozzdělený na čtyři devadesátiminutové propojené bloky: a) JAK ZACHÁZET S 

(POP)KULTUROU ( knihy, filmy, seriály, reality TV, YouTube - co je víc? Co si z nich brát do 

výuky? Jak s nimi pracovat?), b) PŘÍBĚH JAKO  PROSTŘEDEK VÝUKY (mediální výchova, 

mediální revoluce, vývoj dějin jako vývoj médií, dokumentaristika dvojího typu), c) LITERATURA 

JE NUDNÁ (malý kánon současné literatury a komiksu, nová jména české literatury), d) PRVKY 

DRAMATICKÉ VÝCHOVY (kritické myšlení především, prezentace vlastní poplašné zprávy, 

scénky z bulváru) 

Lektor: Bc. Tadeáš Král, aktivní umělec, školitel v oblasti mediální gramotnosti, učitel 

dramatického oboru  
 

     4) ČAPKOVSKÁ TOUR 

 

Výjezdový seminář spjatý s místy, kde žil a pobýval Karel Čapek a která měla vliv na jeho 

myšlenkový a osobnostní vývoj a jeho díla. Navštívíme zámek Chyše a Památník Karla Čapka ve 

Staré Huti u Dobříše (známý jako Čapkova Strž). Součástí bude i příspěvek „Jak se díky Karlu 

Čapkovi neztratit v dnešním zmateném světě?“, neboli jak mohou učitelé přesvědčit současnou 

mladou generaci o stále aktuálním Čapkově přínosu k jejímu občanskému, kulturnímu a 

filosofickému postoji. 

 

     5) ZA LITERÁRNÍ PRAHOU 
 

Další výjezdový seminář, během něhož bude navštívena Strahovská knihovna, místo s nejstaršími 

českými literárními památkami, a Werichova vila na Kampě, kde je velice moderně a zajímavě 

zařízená expozice týkající se nejen Jana Wericha, ale i dalšího slavného obyvatele – Vladimíra 

Holana. 

 

 

Doplňkový program (volitelný): 

 
Dobrovolný program bude zaměřený především na aktivní relaxaci a regeneraci přepracovaných 

učitelů – vycházky po městě Lokti a jeho nádherném okolí, ranní a večerní minilekce jógy a 

vipassana meditace etc., vše vhodné jako aktivity zbavující učitele stresu a napomáhající jako 

prevence syndromu vyhoření. 

Pro zájemce o cykloturistiku je vhodné přivézt si vlastní kolo (v penzionu jsou prostory pro jejich 

uschování), případně je možné využít půjčovnu kol (není hrazeno). 

Pro zájemce o lekce jógy a meditace doporučujeme přivézt si vlastní cvičební podložku a meditační 
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polštářek, či sedátko. 

Je vhodné mít s sebou také chytré telefony nebo tablety, či notebooky. Budou se hodit pro práci v 

seminářích a workshopech. 

 

Krajský metodik pro pořádání letní školy čtenářské gramotnosti: 

Mgr. Jakub Hecht, vyučující českého jazyka a dějepisu na Gymnáziu Ostrov 
 


