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Příloha č. 1 – Podvojný deník 

(Ukázka práce s odborným textem, zpracovala autorka diplomové práce)

Text: Čtení s porozuměním a aktivizace žáka: Činnost před četbou- při 

četbě- po četbě literárních textů, O. Hausenblas                                                                                    

(In: Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka, ČŠI 2010)                   

Citát

Skutečné čtení nezačíná až ve chvíli, kdy se 
žákovy oči upřou do textu a luští slova a věty. 
Na příkladu beletrie si ukážeme, jak důležité 
je to, co se děje před čtením i po čtení.

Žák k tomu, co dočetl, opět přiřazuje své 
předcházející představy a zkušenosti, 
porovnává to, co mu podle jeho mínění text 
řekl o životě a světě, s tím, jak on sám svět 
dosud chápal. 

Výuka musí dávat příležitost a pomoc k tomu, 
aby do čtení vstupovala žákova osobnost jako 
celek, nikoli jako strojek na předčítání.

I čtení textů věcných začíná před vlastním 
nahlédnutím do textu a mělo by končit 
dlouho po dočtení a po zapsání získané 
informace- pokud ovšem žák informaci hledal 
kvůli nějakému rozumnému, ucelenému 
důvodu, a ne například jen proto, aby ji 
odříkal při zkoušení zpaměti.

Pokud nečteme celou knížku, ale máme text 
v časopise, nebo jen namnožený text na 
volných listech papíru, přece jenom se 
podíváme na začátek a hledáme, jak daleko je 
konec, kolik listů či stránek to bude, 
podíváme se také na ilustrace a nadpisy a 
poznámky po straně atp.

Vlastní komentář

Při plánování hodiny literární výchovy je 
nejdůležitější vybrat vhodný text. Od něho se 
odvíjí další aktivity před- při- po četbě. Jen 
samotné čtení brání dětem vyjadřovat své 
pocity, zkušenosti, měnit a utvářet nový text, 
komunikovat a sdílet názor s ostatními.

Žák by měl své výpovědi opírat o text. Je 
nutné žákům aktivitu předvést, žáci mají často 
snahu utíkat od tématu, hlavní myšlenky. 

V hodinách čtení zapomínáme na vlastní 
osobnost žáka. Pouhé předčítání a kladení 
otázek k textu není vhodnou náplní hodin 
čtení.

Činnosti před četbou, při četbě i po četbě 
bychom měli zařazovat i v ostatních 
předmětech /nejen v hodinách čtení/, když 
žáci pracují s textem. Např. v hodinách 
zeměpisu, dějepisu apod. Tyto hodiny bývají 
odučené frontálně. Výklad, předčítání, zápis, 
odpovídání na otázky za textem. Vlastní názor 
žáka na problematiku, jeho osobní zkušenost, 
vlastní aktivita je nevyužita.

Děti opravdu jako první sledují délku textu, 
ilustrace, téma příběhu. Z tohoto důvodu 
vybírám text přiměřeně dlouhý /slabší žáci 
dostávají kratší text/, snažím se děti naladit na 
myšlenku textu. Velmi důležité je seznámit 
děti s knihou, ze které je text vybraný 
/ucelená představa o knize/.
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Učitel by si měl při plánování hodiny 
uvědomit, zda zvolil cíle a učivo tak, aby žáci 
měli před četbou vždy čas na vybuzení svých 
zkušeností, prožitků i vědomostí. Možná bude 
nutné se z tohoto hlediska podívat na celou 
stavbu ŠVP.

V mnoha třídách se čte tak, že si žáci čtou 
nebo jeden po druhém předčítají nahlas. 
Někde předčítají výborní čtenáři mezi žáky. 
Ale procesy porozumění u čtoucího člověka 
probíhají jinak.

Literární výchovu a rozvoj čtenářství bychom 
měli plánovat právě tak, aby těmto procesům 
čtení vycházela vstříc a aby je posilovala. 
Během četby textu mohou žáci dostávat 
různé typy podpory: klademe průběžné 
otázky po určitých částech textu (Jak asi bude 
příběh pokračovat?)

Sdílení s druhými patří k společenské 
podstatě literatury, ale stejně důležité jsou 
osobní prožitky a úvahy nad dílem. Proto by 
měli být žáci soustavně vedeni k tomu, aby si 
vedli už během četby, ale zejména po ní 
osobní záznamy z četby.

V hodině by měl vyjít čas na to, že si žáci 
popovídají o něčem, co si vypsali během 
četby, nebo že přetvoří text a navzájem si ho 
přečtou, že svá očekávání porovnávají s tím, 
jak text dopadl.

Učitel by si měl napsat do přípravy některou 
nosnou myšlenku, kterou nám text nabízí ale 
nikoliv proto, aby ji žákům nadiktoval, nýbrž 
aby věděl, k čemu je aktivitami v hodině vede.

Učitelova příprava tedy zahrnuje i to, jak bude 
žáky vést, aby o četbě vedli vážný hovor a 
hledali, které výklady jsou spíše opřené o text, 
které jsou zajímavé spíše tím, v jaké době si je 
lidé utvářeli (například vzdorné chápání za 
různých okupací nebo útlaků), nebo které 
výklady vycházejí z věčných lidských hodnot 

V příštím školním roce bude nutné naplánovat 
hodiny českého jazyka, čtení –
„dvouhodinovky“.
V jedné vyučovací hodině nejde připravené 
aktivity stihnout.

Předčítání a hlasité čtení považuji za velice 
důležité. Ale po zkušenosti s využíváním 
činností před- při- po čtení, nahlížím na náplň 
hodin lit. výchovy již jinak.  

Plánování literární výchovy je velmi důležité, 
náročné. V hodinách literární výchovy jsem 
začala zařazovat metodu rybí kosti, čtení 
s předvídáním, párové čtení. Děti jsou více 
aktivní, hodina jim nepřipadá jednotvárná, 
mají větší chuť do čtení.

Sdílení před třídou není dětem neznámé, ale 
sdílení se svým sousedem v lavici musíme 
trénovat a posilovat. Domlouvání a 
respektování názoru druhého dělá některým 
dětem problém. 

Z tohoto důvodu jsem si upravila rozvrh na 
dvě návazné hodiny čtení. V jedné hodině 
nejde zvládnout činnosti před- při- po četbě.

Ke stanovení nosné myšlenky textu se musíme 
dobře seznámit s textem a porozumět mu. 
Potom učitel vybírá nosnou myšlenku, volí 
vhodné aktivity, aby žáky k této myšlence 
přivedl.

Příprava by měla obsahovat přesnou 
formulaci otázek, které bude učitel žákům 
pokládat. Otázky musí být promyšlené, kam až 
se v tématu chceme posunout. Mít jasný cíl a 
nosnou myšlenku.
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nebo problémů.
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Příloha č. 2 – Podvojný deník 

(Ukázka zpracování záznamů o přečtené knize formou podvojného deníku, 

zpracovala autorka diplomové práce)

PENNAC, D.: Jako román (Mladá fronta, Praha, 2004)

Citát

Prosím (a to snažně),
aby tyto řádky nesloužili pedagogům
jako mučicí nástroj.

Sloveso číst nestrpí rozkazovací způsob. Tuto 
nechuť sdílí s několika dalšími: se slovem 
„milovat“ … nebo například „snít“ …

Buďme spravedliví, zpočátku jsme nezamýšleli 
vnucovat mu četbu jako povinnost. Zprvu 
jsme mysleli jen na jeho potěšení. Jeho první 
roky nás uvedly do stavu milosti. Naprosté 
okouzlení novým životem nás obdařilo 
jakýmsi géniem. Kvůli němu jsme se stali 
vypravěčem.

Škola ho učí číst, vrhá se do toho s nadšením, 
je to v jeho životě zlom, dosažení nové 
nezávislosti, jiná verze prvního kroku – to 
jsme si nějak určitě říkali, aniž jsme si to říkali 
doopravdy, natolik se nám ta událost zdála 
přirozená.
   Teď je „velký“, může si číst sám, pohybovat 
se sám v území znaků…
   A konečně nám vrátit naši čtvrthodinku 
svobody.

Že by bylo dítě hluché? Možná dyslektik? 
Nezačne snad školu odmítat? Nezačne 
nenapravitelně zaostávat?
   Lenost?
   Prostě obyčejná lenost?
   Ne, jen šlo svým tempem, nic víc, a jeho 
tempo nemusí být nutně tempem někoho 
jiného, ani nemusí být po celý život neměnné. 

Vlastní komentář

Tuto knihu bych doporučila rodičům, 
učitelům, prostě všem, kteří pracují s dětmi.

Často spojujeme čtení s rozkazovacím 
způsobem. Neuvědomujeme si, jak tím 
dokážeme dětem čtení znechutit, zošklivit. 
Čtení se stává trestem, nemilou povinností.

Prohlížení obrázků, vyprávění pohádek a 
předčítání dětem až do předškolního věku je 
přirozené. Dospělí plánují den tak, aby byli se 
svým děťátkem co nejvíce. Těší se na tyto 
pravidelné chvilky s knížkou. 

Při čtení prvních slov a vět jsou děti nadšené, 
mají ze svého úspěchu radost. Pro dospělé to 
často znamená konec večerního předčítání a 
vyprávění.  I já jsem si tento čas nechala jen 
pro sebe, děti mi předčítaly odpoledne z 
čítanky. Plnily tím domácí úkoly. Braly tedy 
čtení pouze jako povinnost. 
Nyní je mým dětem 11 let a znovu se ke 
společným chvilkám u knížek vracíme. Jsme 
zase spolu a užíváme si tak společně kouzel a 
dobrodružství. Čteme si, protože chceme a je 
nám dobře.

Všichni máme tendenci se stále s někým 
srovnávat. Je tomu tak i při čtení. I já jsem 
začala své děti srovnávat. V krátké době jsem 
pochopila, že tím dítěti ubližuji, odrazuji ho od 
čtení.
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Tempo čtenářského učednictví se občas 
zrychluje a jindy náhle zařadí zpátečku, 
prochází obdobím bulimie i dlouhými 
siestami, kdy tráví, zakouší touhu dělat 
pokroky i strach, že zklame.…

Kde se tedy skrývají všechny ty kouzelné 
bytosti, ti bratři, sestry, králové, královny, 
hrdinové pronásledovaní zlými mocnostmi, 
kteří mu svým voláním o pomoc ulevovali od 
životních strastí? Cožpak je možné, že by měli 
něco společného s těmihle slisovanými 
stopami tiskařské černi, kterým se říká 
písmena? A aby se z knihy stala taková věc? 
To je ale divná proměna! Úplný opak kouzla. 
Dítě i jeho hrdiny dusí němá tloušťka knihy.

Nicméně přestože četba není aktem 
bezprostřední komunikace, je nakonec 
předmětem sdílení. Avšak sdílení značně 
oddáleného a urputně selektivního.
     Kdybychom pozorovali, za kolik význačné 
četby vděčíme škole, kritice a všem formám 
reklamy, nebo naopak příteli, milenci, 
spolužákovi i rodině – pokud nezavírá knihy 
do skříně výchovy-, výsledek byl jasný: zato, 
co jsme četli nejkrásnějšího, většinou vděčíme 
někomu, kdo nám je blízký. Možná právě 
proto, že citu stejně jako touze číst je vlastní 
dávat něčemu přednost.

Mají-li se ti lidičkové smířit se samotným 
čtením, musejí kromě obavy, že tomu 
nebudou rozumět, překonat i jinou fobii: 
strach z trvání.
   Trvání četby: kniha se považuje za hrozbu 
věčností!
   Když viděli, jak vytahuje z tašky Parfém, měli 
nejprve dojem, že se vynořuje ledovec!
   Avšak když začal číst, bylo vidět, jak ledovec 
v jeho rukou taje.
   Čas už není čas, minuty ubíhají ve vteřině, a 
když končí hodina, je přečteno čtyřicet 
stránek.

Četba je dar.

Děti nesmí vidět v knize nepřítele. Volíme 
vhodnou knihu, ne příliš silnou, zajímavé 
ilustrace, atraktivní téma. 
Mému synovi je patnáct let a stále se brání a 
vyhýbá čtení. Čím se nechá jedině nadchnout 
a nalákat k četbě, je časopis ABC a rubrika 
sportu v novinách.

Večery strávené s knihou mám moc ráda. Jsou 
to chvíle, kdy své pocity, prožitky, zažívám se 
svou knihou. 
Opravdu číst jsem začala na druhém stupni 
základní školy. Paní učitelka nás vzala do 
knihovny a v té chvíli se přede mnou otevřelo 
mnoho nového, zajímavého. Četla jsem 
v každé volné chvilce. Mamka mi už začala 
říkat: „Alespoň chvíli nečti!“

Překonat strach, hrozbu z knihy, to je úkol pro 
rodiče, učitele, dospělé ..
Děti mají rády předčítání. 

Myslím si, že zvídavost dětem nechybí. Jen se 
v této době více udává jako zdroj informací 
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Číst a čekat.
Zvídavost se nedá vynutit, ta se probouzí.
Cesty poznání nevedou k této třídě: ony z ní 
mají vycházet!

Nezadatelná práva čtenáře:
1) Právo nečíst.
2) Právo přeskakovat řádky.
3) Právo knihu nedočíst.
4) Právo číst tutéž knihu znovu.
5) Právo číst cokoli.
6)Právo na bovarysmus.
7) Právo číst kdekoli.
8) Právo jen tak listovat.
9) Právo číst nahlas.
10) Právo mlčet.

internet, vyhledáváme, tvoříme a 
prezentujeme své práce počítačem. Mám 
strach, aby děti nezapomněly psát, číst, 
komunikovat.

Práva jsou daná, tak s chutí do čtení.
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Příloha č. 3 - Tabulka rovin čtenářské gramotnosti- 1., 2., 3. ročník ZŠ
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Příloha č. 4 - Tabulka rovin čtenářské gramotnosti- 4. a 5. ročník ZŠ
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Příloha č. 5 – Text: Slon africký

  Slon africký je největším žijícím suchozemským savcem, dospělý jedinec 

dosahuje výšky až 4 metrů. Slon africký žije na různých místech v jižní části 

Afriky (od Sahary). Obývá velmi rozmanité prostřední, od deštných pralesů, 

savan až po horské oblasti s výškou 5 000 m n. m. Slon je poměrně 

přizpůsobivý a dříve se vyskytoval na celém území kontinentu, na některých 

jeho částech ale byl už vyhuben.

  Slon africký má silnou, avšak pružnou, kůži šedivého až šedohnědého 

zbarvení bez srsti. Na celém těle je pokrytý hmatovými chloupky, které jsou více 

koncentrované na chobotu. Slon africký je charakteristický svými dvěma otvory 

na chobotu, které slouží k dýchání, čichání, podávání potravy, pití a sprchování. 

Dalším typickým znakem jsou velké ušní boltce, sloužící k chlazení na ostrém 

africkém slunci. Samec i samice slona afrického mají kly, které rostou po celý 

život… Sloni mají také velmi dobrý čich a sluch, kterým se dorozumívají i        

na velké dálky. Jsou schopni slyšet i ultrazvuk (5 - 24 Hz), který lidé neslyší.                          

   Sloni afričtí se zdržují ve skupinách čítajících 10 a 12 samic se svými 

mláďaty. Každou skupinu vede dominantní samice, která je spřízněna se všemi 

jejími členy. Samci se od skupin drží stranou, přichází do nich jen v době

páření. Sloni se krátkodobě sdružují do stád čítajících až několik stovek kusů.            

Ve velkých stádech jsou sloni schopni překonat značné vzdálenosti, vždy se 

přitom ale zdržují v blízkosti vody, protože slon za den spotřebuje 130 - 190 litrů 

vody. Navíc se sloni také rádi koupou a stříkají na sebe bahno, aby se ochránili 

před horkem a obtížným hmyzem. Sloni mají také velmi vyvinuté sociální cítění, 

a když někdo ze stáda zemře, pochovají jej a několik hodin truchlí.

    Slon africký je býložravé zvíře, ale denně musí zkonzumovat až 225 kg 

potravy. Takové množství potravy jí 15 až 18 hodin denně, na spánek mu 

přitom zbývá pouze něco kolem 4 hodin. Potrava je navíc díky malému 

množství zubů špatně zpracovávána, a tak slon zužitkuje jen přibližně 40%       

z tohoto množství.                   
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   Většinou se samici narodí jedno mládě, výjimečně dvojčata. Slůně po porodu 

váží přibližně 100 kg a měří 85 cm. Matka jej kojí přibližně dva roky, i po této 

době ale zůstává u matky a ta se tak může starat až o tři různě stará mláďata 

naráz. Když je slůně napadeno, matka ho zuřivě brání.

(Upravený text: Kol. autorů: Zvířata- Velká encyklopedie, Praha: Fragment, 

2010, 978-80-253-0921-6)
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Příloha č. 6 – Slon africký INSERT
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Příloha č. 7- Metoda INSERT: Téma- „Slon africký“, „Výzkumný vzorek 1“, 

záznamy na tabuli:
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Na pravé straně tabule jsme k určitým poznámkám, na které jsme v textu 

nenašli odpověď, doplnili otazník.
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Příloha č. 8 – Text: Rande

1. část

Honza má pět roků a sestru Klárku a sestra Klárka má šestnáct roků a            

ve středu 1. května řekla mamince Jdu se učit s Martinou český jazyk, ale 

Honzovi řekla, že mamince lhala a že má RANDE.                                                                                                                                                   

A celá vyparáděná odešla.                                                                                                                      

A Honza se zavřel ve svém pokojíku a začal si lámat hlavu. Ale ať to slovo 

RANDE prohlížel zleva zprava, na nic nepřišel.                                                                               

A tak běžel domů na zahradu a zeptal se Měla jsi RANDE, mami?                                          

Měla, usmála se maminka.                                                                                                                     

A kde? zeptal se Honza a myslel si Když se dozvím, kde se RANDE mívá, 

určitě přijdu  i na to, co to je.                                                                                                                                                

Měla jsem RANDE v kině a v parku a v divadle a v tanečních, kde jsem se učila 

tancovat! začervenala se maminka.                                                                                                                        

A jéje, pomyslel si Honza. RANDE můžou mít holky všude. Ale nevzdával se.                                      

A táta měl RANDE?                                                                                                                             

Měl.                                                                                                                                                       

Aha, tak i kluci mají RANDE, zamračil se detektiv Honza.

2. část

A pak si vzpomněl na strýčka Pavla, který mu jednou řekl Maminka má ráda 

tatínka a tatínek maminku a že se mají rádi, chtějí být pořád spolu.                                                                            

A když jsi měla RANDE, byl táta s tebou?                                                                                   

Maminka se zasmála jako sluníčko. To byl.                                                                                          

A když jsi měla RANDE ty i táta, co jste dělali?                                                                             

Dali jsme si pusu na přivítanou a povídali jsme si a těšili se, až se nám Klárka a 

ty narodíte, řekla maminka a zazářily jí oči.                                                                                                                  

Ahá, povídá Honza. Tak už všechno vím.                                                                                                

Co všechno víš, zeptala se teď zvědavě máma.                                                                              

Vím, že Klárka má RANDE s nějakým klukem a dávají si pusu na přivítanou a 



19

těší se, až budou mít děti! vyhrkl Honza spokojeně a utíkal do svého pokoje. A 

maminka?

3. část

Ta se lekla a utíkala do kuchyně a vyťukala na mobilu číslo tatínka a potichu 

povídá Táto, Klárka má RANDE a to znamená, že má chlapce, kterého má 

ráda! A tatínek řekl Já bych chtěl, aby ten chlapec měl Klárku rád, jako mám rád 

já tebe!                                                        

A maminka mu poslala mobilem pusu, a když přišla Klárka domů, řekla jí Ty 

moje malá lhářko, ty ses neučila s Martinou, ty jsi měla RANDE viď?                                                       

Bráška mě prozradil? špitla Klárka.                                                                                                        

A maminka řekla spiklenecky Ne. Jen vidím, jak ti to sluší a jak máš v očích 

modré kytičky lásenky. Pojď mi povídat o tom svém chlapci. O Jonášovi? 

vzdychla Klárka štěstím. O Jonášovi, usmála se maminka a pohladila ji po 

vlasech. A povídaly si dlouho, a když pak někdy Klárka řekla Honzovi, že jde na 

RANDE, ten dareba se začal smát a ptal se A kolik budete mít s tím tvým 

Jonášem dětí? Tisíc dvacet milion?                                                                     

A vždycky dostal od Klárky pohlavek jako hrom!

(CMÍRAL, P., MATĚJKA, A.: Cajdák fígl prskolet (páni,to jsou slova!),Praha: 

Egmont, 2004)
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Příloha č. 9 – Rande – Čtení s tabulkou předpovědí
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Příloha č. 10 – Liška a ježek

1. část

   Ježek bydlel na kraji lesa. Chodívala tudy liška na lov a dostala chuť na ježčí 

pečínku. Ale ježkovy bodliny se jí vůbec nelíbily. 

   Liška proto chtěla ježka přelstít. „Ježku,“ povídá jednou, „že se ti chce pořád 

všude nosit bodlavý kabát! Kdybys věděl, jak ti nesluší! Odlož ho na chvilku!“

2. část

   „Rád bych, rád,“ usmíval se ježek, „jen kdybyste vy lišky odložily napřed ostré 

zuby! Také vám vůbec nesluší.“

(WAGNEROVÁ, J.: Učíme se číst, Praha:2007, SPN, IBSN 80-7235-308-X)
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Příloha č. 11 – Liška a ježek – Čtení s tabulkou předpovědí
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Příloha č. 12 – Jak se koťátko přestalo bát

   Bylo jednou malé koťátko. Vyšlo si na zahrádku a všeho se bálo. Něco 

zapraskalo v křoví a kotě se přikrčilo. Na plotě zakřičel vrabec a kotě se leklo. 

Po trávě lezl brouk a kotě před ním uteklo.

    Najednou se ke koťátku přihnal veliký pes. Měl silné nohy a tlamu plnou 

zubů. Chtěl koťátko kousnout.

   Ale kotě se v té chvilce zapomnělo bát. Vystrčilo hřbet, ukázalo drobné 

zoubky a ostře zasyčelo. Pes se lekl, zarazil se a ve chvilce byl pryč.

   Od té doby se koťátko přestalo bát.

(WAGNEROVÁ, J.: Učíme se číst, Praha:2007, SPN, IBSN 80-7235-308-X)
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Příloha č. – 13 – Jak se koťátko přestalo bát – Rybí kost – Zápisy na tabuli
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Příloha č. – 14 – Jak se koťátko přestalo bát – Rybí kost – Kladení otázek
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Příloha č. 15 – Psaní dopisu postavě – Dílna čtení
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Příloha č. 16 – Myšlenková mapa


