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Zápis – rozvoj čtenářské gramotnosti

Datum: 26. 2. 2020, 14,30 – 18,00h
Místo: ZŠ Tábor, Zborovská 2696
Přítomno: 22 účastníků

Cíl setkání:
- Seznámit češtináře se změnami okresního kola recitační soutěže v Táboře
- Školení s Mgr. MgA. Františkem Oplatkem

Průběh setkání a naplnění cíle:
1) Po několikaměsíčním snažení mohl zaznít závěr o nové podobě okresního kola
recitační soutěže na Táborsku
- Na schůzce s Mgr. Josefem Musilem, ředitelem DDM Tábor, jsme se domluvili na
spolupráci – letos proběhne soutěž v prostorách DDM (oproti dřívějším prostorám na
SPŠS Tábor – pro recitátory příliš rozlehlé, neosobní), Mgr. R. Loudínová zajistila
novou porotu, na začátku proběhne „rozmluvení“ soutěžících, je zajištěn rozbor
textů, ty budou rozvěšeny pro všechny učitele i žáky k nahlédnutí na chodbách,
společnými silami přítomných učitelek a porotců uskutečníme nabídku knih, každý
recitující dostane diplom (čestné uznání – zajistí DDM), občerstvení zajistí učitelky
z vlastních zdrojů.
2) Seznámení s náplní dalších setkání (řešení otázky čtenářské gramotnosti dětí,
plánované semináře na téma Dílna čtení (srpen 2020) a Příprava žáků na recitační
soutěž (říjen 2020)
3) Seminář s Mgr. MgA. Františkem Oplatkem s názvem (cíl vzdělávací akce): Jak
vybrat vhodný přednesový text
- Během 3 hodin nám lektor objasnil mnoho dotazů. Kromě správného výběru textu
jsme velice detailně řešili práci s recitátorem. Bylo vidět, že p. Oplatek je z oboru a
mluví o něčem, co má sám vyzkoušené v praxi. Lektor byl příjemný, i v pozdních
odpoledních hodinách se mu podařilo nás zaujmout a udržet si pozornost. Školení bylo
velice příjemné, a hlavně přínosné!
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Závěr:
- Čekáme na to, až proběhne recitační soutěž (6. 3. a 13. 3. 2020).
- Školení bylo skvělé.
- Spokojenost s velkou účastí na setkání.
- Těšíme se na další.

Mgr. Pavlína Jíšová

garant pracovní skupiny

