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V Plzni 22. 1. 2016 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Zvu Vás na seminář „Jak připravit hravé a funkční čtenářské lekce a workshopy“, který se bude konat v úterý 

23. února od 9:00 hod do 14:00 hod. ve Vzdělávacím centru Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, 

Smetanovy sady 2 v Plzni. Lektorkou semináře bude publicistka a spisovatelka Mgr. Klára Smolíková.  

Anotace: Čtenářské workshopy 

Vzdělávací program si klade za úkol představit účastníkům nový způsob rozvoje čtenářské gramotnosti 

prostřednictvím čtenářských workshopů. Pestrý nápadník atraktivních metod a postupů pro práci s knihou je 

inspirován postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi, které lektorka a zároveň spisovatelka 

Klára Smolíková připravuje ke svým knihám. Vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mají nejen příběhy 

v knihách ukryté, ale též příběhy knih samotných. Účastníci si vyzkoušejí různé aktivity, které lze při čtenářských 

dílnách realizovat: jednoduché rekvizity, pracovní listy či prezentace. Budou jim představeny metody práce s dětmi, 

které nejsou čtenářsky vyspělé a nemají dostatečnou motivaci ke čtenářství. Pozornost bude věnována i četbě 

jiných typů textů – komiksů, populárně naučné literatury či časopisů, zdůrazněna bude propojenost čtenářské 

gramotnosti s gramotností informační. Jedna z částí semináře bude věnována metodice tvorby pracovních listů ke 

knihám. 

Rozsah: 6 vyučovacích hod. 

Vložné činí 100,- Kč/1 účastníka. Po potvrzení registrace na seminář uhraďte, prosím, částku převodem na účet 

SVK PK č. 26133311/0100  u KB Plzeň, vs. 23022016, do poznámky uveďte jméno účastníka. 

Max. počet účastníků semináře je 25. V případě širšího zájmu o seminář předpokládám vypsání ještě jednoho 

termínu. Registrujte se, prosím, pomocí elektronického formuláře: http://bit.ly/1WB2aC9 

Těším se na Vaši účast 

S pozdravem 

Mgr. Hana Hendrychová 

Kontaktní údaje: 

SVK PK, odd. vzdělávání a organizace knihovnictví 

Tel.: 377 306 940 

Mobil: 728 765 586 

E-mail: hendrychova@svkpl.cz 
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