Development of the reading literacy competencies in the inclusive
education
Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy
Sešit Putování se skřítky – metodické poznámky pro učitele
Pracovní sešit je určen pro žáky prvních tříd základních škol, konkrétně jako
rozšiřující texty ve druhém pololetí. Pracovní sešit je sestaven tak, že
s ním mohou pracovat děti nejenom ve škole, ale i doma s rodiči. Předposlední
část (kalendářní měsíce: červenec, srpen) může být využita pro samostatnou
práci žáků v době letních prázdnin. Poslední část (kalendářní měsíce září, říjen,
listopad) může být zařazena na počátek druhé třídy k opakování učiva z první
třídy. Výhodou pracovního sešitu je značná variabilita, kdy učitel/ka může
pracovat dle doporučené posloupnosti kalendářních měsíců nebo s jednotlivým
listem v libovolném pořadí. Jednotlivé pracovní listy je možno využít
samostatně v rámci různých vzdělávacích oblastí (Jazyk a jazyková komunikace,
Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a
kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce atd.), ale taktéž v rámci
průřezových témat (např. multikulturní výchova a environmentální výchova).
Pracovní sešit může být však i inspirativním materiálem pro přípravu ročního
třídního vzdělávacího projektu.
V souladu s RVP ZV (2007) je pracovní sešit koncipován tak, aby umožňoval
vyučujícím v prvních třídách základních škol především:
● zohledňovat potřeby a respektovat možnosti žáků při dosahování cílů
základního vzdělávání
● uplatňovat variabilnější organizaci a individualizaci výuky
● podporovat komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu
● uplatňovat účinnou motivaci, spolupráci a aktivizující metody výuky
● využívat slovní hodnocení a vést žáky k sebehodnocení
● realizovat účinnou spolupráci s rodiči žáků.

Pracovní sešit propojuje společné téma: roční období. Hlavním cílem je
aktivní podpora čtenářské gramotnosti především formou herních aktivit.
Pracovní sešit je koncipován jako doplňující a nadstavbový materiál k běžně
používaným učebnicím a pracovním sešitům v 1. třídě základní školy.
Pracovní sešit je rozdělen do 4 oddílů dle jednotlivých ročních období: zima,
jaro, léto a podzim. Celým pracovním sešitem děti provází 4 skřítkové:
Zimulka, Jarnička, Letnička a Podzimníček. Děti se hravou formou seznamují s
charakteristickými znaky jednotlivých ročních období. Každý kalendářní
měsíc děti čeká básnička, kterou se mohou naučit a přepsat si ji do své
ilustrované knihy.
Jednotlivá roční období jsou uvedena postavičkou skřítka v kruhové výseči.
Při splnění úkolů si za odměnu žáci mohou tuto výseč podlepit a vystřihnout.
Pokud pomohou všem skřítkům vyřešit jednotlivé úkoly, pak získají kalendář se
4 skřítky dle jednotlivých ročních období s přehledem jednotlivých měsíců v
roce.

