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Čtenářská 
gramotnost

 Bez čtenářských dovedností se lze jen těžko vzdělávat. 

 Bez čtenářských dovedností je těžší procházet 
běžnými životními situacemi (smlouvy, návody, 
žádosti, atp.). 

 Bez čtenářských dovedností je těžké rozběhnout 
vlastní podnik či získat lepší zaměstnání, což má vliv na 
zdraví ekonomiky v zemi. 

 Bez čtenářských dovedností není možné rozvíjet 
vědeckou činnost. 

 Čtenářství je základ pyramidy, na jejímž vrcholu je 
všestranně rozvinutá, vzdělaná a bohatá společnost.



Opěrné sloupy 
rozvinutého 
čtenářství

Samotné čtenářství má tři podstatné a úzce související 
součásti:

 dovednost číst (technické zvládnutí čtenářských 
dovedností, gramotnost v původním slova smyslu) –v 
ČR není smyslem předškolního vzdělávání,

 dovednost porozumět běžným textům (funkční 
gramotnost) a kritický výběr a kritické posouzení 
obsahu textů, 

 ochotu a potřebu číst (čtení pro radost).



Pohádky pro 
společné čtení

Program na podporu společného čtení                    
v rodinách

Pro předškoláky a začínající čtenáře

Vhodné i pro děti s poruchami učení

Předávání lidové moudrosti

Podpora dětské fantazie





Svět knihy 
2016

5. výročí PSČ
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Pohádky

Pohádky

Kouzelná zahrada

Noc v lese

Zlatý střevíček 

Červená krabička

Dívka z pomeranče

Zlatý cop

Tři prsteny

Čarovnica



Proč méně 
známé 
varianty 
lidových 
pohádek?

Léčivá moc lidské pospolitosti a lidové 
moudrosti.

Pohádky by měly děti nejen bavit, ale také 
vychovávat.

Pohádka může být útočištěm a útěchou.

Poznání základních životních situací

Lidové pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, 
o lidech a jejich chování. 

Díky pohádkám mají děti v sobě jakýsi kompas, 
který jim ukazuje tu správnou cestu životem.



Pohádková 
země



Exkurze          
do slovinských 
knihoven 2017





Pohádky pro 
společné čtení 
v elektronické 
podobě

 Projekt Městské knihovny ve Svitavách

 Pohádky pro společné čtení



http://www.booksy.cz/?p=26


Tři prsteny



Čarovnica



Čarovnica



Zlatý cop



Typografická 
úprava

Úvod pro dospělé průvodce

Úkoly před četbou

Pohádka – jednoduché věty, velké bezpatkové 
písmo, klíčová slova

Úkoly po přečtení pohádky

Krásné ilustrace a omalovánky

Barevné pozadí kvůli snížení kontrastu



Speciální 
typografická 
úprava



Pracovní listy



Myšlenková 
mapa



Pracovní listy



Storytelling

Dnes zažívá vyprávění příběhů svou renesanci 
jako 

 vyučovací metoda 

 zábava ve volném čase    

marketingový nástroj 

při terapii 

Všichni chceme slyšet a číst příběhy, které nás 
baví nebo utěšují, které nás inspirují a posouvají 
v naší existenci dál.



Storytelling

Každý se rád učí, ale nikdo nechce být 
poučován.

Obohacuje a rozšiřuje slovní zásobu. Slovní 
zásoba je rozvíjena v kontextu.

Zvyšuje schopnost naslouchat a chápat.

Podněcuje tvořivé psaní a jiné tvořivé činnosti.

Nabízí posluchači cenné informace a poznání.

Zvyšuje posluchačovu schopnost komunikovat 
slovem i jinými způsoby.



Storytelling

Základní myšlenka je jednoduchá: učit se 
vyprávět příběhy zpaměti je skvělý způsob, jak 
se naučit celé řadě základních dovedností.

Děti, které se setkávají s příběhy 
prostřednictvím jejich poslechu a následného 
převyprávění, si utvářejí zásobnici vnitřního 
jazyka, idejí a imaginace. Z té budou později 
často čerpat při práci i v životě. 

Mluvení, naslouchání, důvěra, empatie, ideje, 
fakta, posloupnosti, zápletky... storytelling 
může naučit.



Pohádkoterapie

Pohádky umí nejen pobavit, poučit či uspat, ale 
dokáží také dětem pomoci zvládat různé 
těžkosti, jako jsou

 specifické poruchy učení, 

 rozvod rodičů, 

 smrt blízké osoby, 

 šikana atd.

Jejich cílem je uklidnit, snížit strach a bolest. 
Umožní dítěti ztotožnit se s hrdinou 
vyprávěného příběhu a prožívat nové 
dobrodružství a následné emoce. 



Pohádkové 
čtenářské dílny 
ve školách



Akreditovaný 
seminář pro 
pedagogy



Pohádková noc



Prázdninový 
stan v parku

Městská knihovna 
Polička



Svět knihy 2015
Pohádkový tým



Týden čtení 
dětem

Knihovna Praha – Letňany

Vernisáž výstavy ilustrací 

Magdy Štajnerové



Prázdniny          
s pohádkami

CK Pilné včelky



Pohádkové 
dílny                    
v knihovnách

Workshopy pro školní třídy 
nebo rodiny



Pohádkové 
dílny pro MC



Spolupráce 
se ZŠ Květná

Pohádková dílna 2014 Křest pohádky Čarovnica 2015



Škola na 
zámku
v Litomyšli



Léčivé 
pohádky
v tisku

Mondo 10/2013 Psychologie dnes 12/2015



Vznik projektu 
Pohádky pro 
společné čtení

Vlasta 3/2016



Partneři



Dyslexie
Jak pomoci dětem, které čtení bolí



Problémy dětí 
s dyslexií

Obtíže se čtením a porozuměním – různé

 Jazykové obtíže

Obtíže rozdělit slova do slabik

Obtíže vymýšlet rýmy

Obtíže v prostorové orientaci a časových 
vztazích

Paměť

Gramatika

Zápisy ve výuce



Silné stránky 
dyslektiků

Mají kreativní myšlení

Zaměření na řešení problémů

Odhodlání a motivace k práci

Dobře pracují s obrazovým materiálem, dobře 
si představují v obrazech, 

Lépe přemýšlejí celostně, v kontextu, 

v souvislostech



Kompenzační 
strategie

Paměť pro příběhy

Kreativita

Odlišné způsoby řešení úkolů

Chutě, vůně

Humor

Vyprávění příběhů



Co dětem 
pomáhá

Proč čtu?

Dospělý průvodce při čtení

Texty v elektronické podobě

Zaměření na analýzu slov

Porozumění textu

Myšlenkové mapy

Různé způsoby jak předvést, co dítě umí



Pohádkové dílny
Společné čtení



Pohádkové 
pomůcky

Kouzelná hůlka
Oříšek
Zvoneček
Zvířátka
Prsten
Jablíčka

Pracovní listy



Úvod

Práce s ilustracemi



Práce
s pohádkami

Myšlenkové mapy

Vyprávění podle obrázků – posloupnost

Vysvětlení slov

Slabiky



Tipy pro 
společné čtení

Před čtením si vysvětlit těžká slova

Prohlédnout si ilustrace – o čem asi pohádka 
bude

Čtení - střídat se, klást otázky po nějakém 
úseku, vysvětlovat

Po přečtení pohádky si říct, o čem pohádka 
byla, nakreslit obrázek



Obrázková 
osnova



Zakletý zámek

www.zakletyzamek.cz



Zakletý zámek



Zakletý zámek



Kde nás 
najdete

 www.spolecnecteni.com

 Facebook Pohádky Společné Čtení

 Facebook Zakletý zámek

http://www.spolecnecteni.com/
https://www.facebook.com/pohadky.spolecnecteni?fref=ts
https://www.facebook.com/zakletyzamek/


Odkazy

 www.booksy.cz

 www.dyscentrum.org

 www.rostemesknihou.cz

 www.celeceskoctedetem.cz

http://www.booksy.cz/
http://www.dyscentrum.org/
http://www.rostemesknihou.cz/
http://www.celeceskoctedetem.cz/


Připravujeme



Na shledanou

 Mgr. Alena Vorlíčková

 www.spolecnecteni.com

 www.alenavorlickova.cz

 www.zakletyzamek.cz

http://www.spolecnecteni.com/
http://www.alenavorlickova.cz/

