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ZÁPIS 

PRACOVNÍ SKUPINA ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST 

ze dne 19.11.2018 od 14 hodin  

Centrum Pontopolis, Polička (Riegrova 52)  

 

Přítomni: viz. prezenční listina 

Setkání bylo zahájeno ve 14:00 

1) Všem zúčastněným byl ve zkratce představen projekt.  

2) Účastníci skupiny vyplnili Souhlas se zveřejněním osobních údajů a osobní dotazník 
jako podklad pro DPP.  

3) Termíny setkávání skupin účastníci prosí směrovat na čtvrtky a nejlépe zase v Poličce, 
kvůli vhodnější dostupnosti členů pracovních skupin. 

4) Členům pracovních skupin bylo dále nastíněno organizování dalších pracovních 
skupin. V každém roce proběhnou čtyři setkání. První setkání bude vždy pracovní. 
Budou na něm diskutovány možnosti programu dalších skupin, projednány a 
připomínkovány výstupy MAP II. Na druhé a třetí setkání pracovních skupin bude 
přizván lídr z Poličska a proběhne diskuze na dané téma. Čtvrté setkání v roce bude 
věnováno tématům, která budou diskutována s odborníkem, který bude přizván na 
základě zjištěného zájmu z území.  

5) Dále byl dohodnut  termín konání 2 PS a sice na třetí týden v únoru 2019 (18.-
21.2.2019)  

6) V další části jednání proběhla diskuze nad náměty na dalších PS , jako témata vzešly: 

- Čtenářské dílny – jak je zavést ve třídě (pro MŠ i ZŠ)  

- Četní s kritickým myšlením, čtení s porozuměním (např. Nina Rutová ) 

- LAP BOOK - http://ucitelky.weebly.com/co-je-lapbook.html 

Učitelky by uvítali seminář na téma, jak se LAP BOOK tvoří, inspiraci, nápady aj. 

- Marek Heman- přednáška  

- Plakáty- postery – workshop  
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- Worskhop s nakladatelstvími (Thovt aj.)  

- Orlíčková (Květná) Tvořivé psaní 

7) V závěrečné části setkání byli přítomni seznámeni s časopisem MASkování, který byl 
publikován i v rámci MAP I. V roce 2019 budou vydána další dvě čísla. Tématem 
časopisu pro děti by mohlo být: 

- ekologie 

- historie 

- zvířata 

- turistika 

 

 

Setkání bylo ukončeno v 15:00 

Zápis ze setkání byl zaslán emailem všem zúčastněným.  

Zapsala dne: 20.11.2018 Petra Jílková a Jiřina Marečková  
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