
Příloha č. 1

DOTAZNÍK PRO RODIČE: 

1. Jak často čte vaše dítě? 
a) Denně několik hodin
b) Denně nejvýše hodinu
c) Zhruba 1-2x týdně 
d) Zhruba 1-2x měsíčně  
e) Zhruba 1-2x za půl roku  
f) Nikdy 

2. Baví vaše dítě číst? 
a) Velmi baví 
b) Docela baví 
c) Moc nebaví 
d) Vůbec nebaví 

3. Co vaše dítě čte? 
a) Časopisy nebo noviny 
b) Knihy pro zábavu 
c) Doporučenou školní četbu 
d) Knihy pro poučení, naučné články 
e) Komiksy
f) Články na internetu (neplatí pro chatování)
g) Nečte vůbec nic 

4. Čtete si s dětmi? 
a) Ano, téměř každý den 
b) Ano, občas 
c) Výjimečně 
d) Nikdy 

5. Povídáte si s dětmi o knihách? 
a) Ano, téměř každý den 
b) Ano, občas 
c) Výjimečně 
d) Nikdy 

6. Vyprávíte dětem příběhy ze svého nebo rodinného života? 
a) Ano, téměř každý den 
b) Ano, občas 
c) Výjimečně 
d) Nikdy 

7. Chodí vaše dítě do knihovny? 
a) Zhruba 1-2x týdně 
b) Zhruba 1-2x měsíčně  
c) Zhruba 1-2x za půl roku  
d) Nikdy  



Příloha č. 2

Monitorovací nástroj – porozumění textu 2011:

Antarktida a Arktida jsou dva nejdrsnější biotopy na Zemi. Ledovou vodu, teploty

hluboko pod bodem mrazu a střídání polární noci a dne většina rostlin a živočichů

nesnese. Navzdory krutým podmínkám žijí v Arktidě, což je vlastně zamrzlý oceán, po 

celý rok lidé a různí živočichové. Antarktida je však samostatný světadíl. Je pátý

největší na Zemi a najdeme tu nejrozsáhlejší poušť na světě, nejaktivnější lávové jezero, 

vanou tu nejsilnější větry a byla tu zaznamenána nejnižší teplota. Nikdo tu nežije trvale, 

i voda je pro většinu ryb příliš studená. Přesto jsou antarktické vody překvapivě plné 

života, především díky každoročnímu stoupání spodních vod k hladině, jež přináší ze 

dna dostatek živin. 

Paní učitelka se ptá: Jaký je nadpis k tomuto článku? 

(A) Vládce Arktidy

(B) Naše oceány

(C) Máte rádi zimu?

(D) Polární oblasti

Které z následujících tvrzení je pravdivé? Vycházej z uvedeného textu!

(A) Arktida je pátý největší světadíl.

(B) Většina živočichů nesnáší extrémně nízké teploty hluboko pod bodem mrazu.

(C) Střídání polární noci a dne lidé rádi pozorují .

(D) Mnoho druhů ryb dobře snáší nízké teploty vody.

Děti se dohadují na tom, která informace je v textu. Kdo z nich má pravdu? 

Zakroužkuj: 

(A) Anička říká: „V textu je napsáno, že jeden z největších žraloků, žralok grónský, žije 

v Arktidě.“

(B) Bohouš říká: „V textu je napsáno, že nejnižší zaznamenaná teplota na světě je -

89°C.“

(C) Cyril říká: „V textu je napsáno, že v ledových vodách Antarktidy žije řada různých 

živočichů.“

(D) David říká: „V textu je napsáno, že původními obyvateli Arktidy jsou Inuité.“

Kde se nachází nejrozsáhlejší poušť na světě? ____________________________  



V první větě zkus nahradit slovo biotop jiným slovem.

_____________________

Co je důležité pro živočichy v těchto podmínkách? Vycházej z uvedeného textu.

_____________________

Je toto pravda? ANO – NE. Vycházej z textu: 

(A) V Arktidě ani v Antarktidě nežijí trvale žádní obyvatelé. ANO – NE 

(B) V antarktických vodách je překvapivě hodně živočichů. ANO – NE 

(C) Antarktida je pevnina. ANO – NE 

(D) Na Antarktidu cestují často turisté. ANO – NE 

Proč autor napsal tento text?

(A) text má nalákat čtenáře jako turisty na cestu do polárních oblastí 

(B) text přesvědčuje čtenáře o ochraně přírody 

(C) text seznamuje čtenáře s tím, jak se v minulosti vyvíjel život v polárních oblastech 

(D) text seznamuje čtenáře se základními fakty o polárních oblastech 



Příloha č. 3

Vyhodnocení monitorovacího nástroje 2011 – tabulka: 

Nadpis Které 
tvrzení 
pravdivé
? 

Která 
informa
ce je 
v textu?  

Kde je 
nejrozsá
hlejší 
poušť?  

Nahraď 
slovo 
biotop. 

Co je 
důležité 
pro 
živočich
y?  

Je to 
pravda? 
Ano – ne

Proč 
autor 
napsal 
text? 

Dvořák 
Jakub

0 0 1 1 0 1 0 0 38% 

Kovařík 
Pavel  

0 1 0 0 0 0 0 1 25% 

Moláček 
Radim  

1 0 1 0 0 0 0,75 1 49% 

Svoboda 
Marek  

1 0 1 1 0 0 0,5 1 56% 

Žák Petr  
1 0 1 0 0 1 0,25 0 41% 

Baněčková 
Natálie  

0 0 0 1 1 1 0,5 0 44%

Brdková 
Anna  

1 0 0 0 0 0 0,5 1 31%

Larsen Mae 
Ella  

1 1 1 1 1 1 0,5 1 94% 

Marvanová 
Barbora  

1 0 1 1 0 1 0,75 1 72% 

Rudolská 
Tereza 

1 1 0 1 0 1 1 1 75% 

70% 30% 60% 60% 20% 60% 48% 70% 

Vyhodnocení monitorovacího nástroje 2011 – graf: 



Příloha č. 4

Monitorovací nástroj – porozumění textu 2012:

Výchozí text:

Téměř všechny myšlenky a objevy učiněné během věků můžete nalézt v knihách. Kniha je 

jedním z největších lidských vynálezů. Existuje mnoho druhů knih – od beletrie (např. 

povídky a romány, tedy knihy psané pro zábavu) po naučnou literaturu (např. příručky,

slovníky, encyklopedie, tedy knihy, kde mohu vyhledat nějaké informace). První knihu 

zhotovili Egypťané před 5000 lety. Byla napsaná na papyrových svitcích. Římané 

vynalezli knihu, jak ji známe dnes; pro stránky použili upravenou zvířecí kůži – pergamen. 

Po staletí se knihy psaly ručně. Byly vzácné a drahé. V 8. století Číňané vynalezli stroj na 

tištění knih a tomuto vynálezu se říkalo knihtisk. Do Evropy se rozšířil během 15. století. 

Knihtisk umožnil vyrábět větší množství knih. Dnes se při výrobě knih využívají počítače, 

fotografické přístroje, stroje samy tisknou, skládají papír, sešívají jej a vážou do knihy. 

Paní učitelka se ptá: Jaký je nadpis k tomuto článku?  

(A) Výroba novin 

(B) Z historie knih 

(C) Čtete rádi?

(D) V knihovně 

Je toto pravda? ANO – NE. Vycházej z textu: 

Dříve byly knihy vzácné a drahé, protože se psaly ručně.         ANO –NE

V knihách je zapsáno mnoho důležitých myšlenek a objevů. ANO – NE

Knihtisk vynalezli Egypťané před 5 000 lety.                         ANO – NE

Existuje málo druhů knih, většinou jsou to encyklopedie.        ANO – NE 

Jak se nazývá upravená zvířecí kůže, kterou používali Římané pro stránky knih?

_____________________

Proč autor napsal tento text?

(A) text má čtenáře varovat před nevhodným obsahem některých knih

(B) text čtenáře přesvědčuje o tom, aby se chovali ke knihám šetrně

(C) text seznamuje čtenáře s tím, jak vznikly knihy a jak se vyvíjela jejich výroba

(D) text se snaží nalákat čtenáře k návštěvě knihovny



Děti se dohadují, jak velký je podle autora význam toho, že byla vynalezena kniha? 

______________________

Co je to beletrie? 

______________________

Knihy se poprvé tiskly: 

(A) v Římě 

(B) v Evropě 

(C) v Číně 

(D) v Egyptě 

Děti se dohadují na tom, která informace je v textu. Kdo z nich má pravdu? 

Zakroužkuj:

(A) Anička říká: „Text je o tom, že knihy můžeme číst v dnešní době na internetu.“

(B) Bohouš říká: „Text je tom, že i dnes se některé knihy vážou ručně.“

(C) Cyril říká: „Text je o tom, že první tištěné knihy v Evropě se nazývají prvotisky.“

(D) David říká: „Text je tom, že díky knihtisku můžeme číst velké množství knížek.“



Příloha č. 5 

Vyhodnocení monitorovacího nástroje 2012 – tabulka: 

Nadpis

Je to 
pravda
? Ano –

ne

Pergam
en

Proč 
autor 
napsal 
tento 
text?

Jak 
velký je 
význam 
knihy?

Beletrie

Kde se 
poprvé 
tiskly 

knihy?

Která 
inform
ace je 
v textu

?
Dvořák 
Jakub

1 0,5 0 1 1 0 0 0 43%

Kovařík 
Pavel  

1 0,75 1 0 0 1 0 1 59%

Moláček 
Radim  

1 1 1 1 0,5 0 0 1 69% 

Svoboda 
Marek  

1 0,75 1 1 0,5 1 1 1 90% 

Žák Petr  
0 0,75 0 0 0 1 0 1 34%

Baněčková 
Natálie  

1 0,75 1 1 0 1 0 0 59% 

Brdková 
Anna  

1 0,75 1 1 0 0 1 1 72% 

Larsen 
Mae Ella  

1 1 1 1 0,5 1 1 1 94% 

Marvanová 
Barbora  

1 0,75 1 1 0,5 1 1 1 91%

Rudolská 
Tereza 

1 0,75 1 1 1 0 0 1 72%

90% 77,5% 80% 80% 40% 60% 40% 80%

Vyhodnocení monitorovacího nástroje 2012 – graf: 



Příloha č. 6 – Ukázka žákovského portfolia: 






































