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Na co se zaměřit při rozvoji čtenářské pregramotnosti 

 
Čtenářská pregramotnost - rozvoj schopností, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro 

zahájení a úspěšné rozvíjení čtenářské gramotnosti i jejímu užívání v různých individuálních a 

sociálních kontextech.“ (Kucharská, 2014)  

 

Čtenářská gramotnost - Schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje 

společnost a/nebo oceňují jednotlivci, a tyto formy používat. Mladí čtenáři mohou odvozovat 

význam z široké škály textů. Čtou, aby se učili, aby se začlenili do společenství čtenářů ve 

škole i v každodenním životě a také pro zábavu. (PIRLS, Altmanová, 2011)  

 

V mateřské škole se zaměřujeme na následující oblasti čtenářské pregramotnosti: 



 Oblast postojová – vztah ke čtení  

 Oblast dovedností potřebných pro čtení a psaní  

 Oblast myšlenkového rozvoje – porozumění, aplikace  

 

 

Porozumění není pasivní dovedností, která se rozvine sama od sebe, ale je rovnocennou 

dovedností, na kterou bychom se měli zaměřovat již v předškolním vzdělávání. Pro rozvoj 

využíváme čtenářských strategií – specifických myšlenkových postupů vedoucích k lepšímu 

porozumění slyšenému textu.  

 

 

Čtenářské dovednosti a čtenářské strategie 
 

Existuje závislost: čtenářské strategie  čtenářská dovednost 
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V předškolním věku jsou vhodné zejména následující strategie:  

 Propojování/ hledání souvislostí 

 Vizualizace 

 Předvídání 

 Usuzování 

 Shrnování 

 

Jak rozvíjet čtenářské strategie: 

 Scaffolding- metoda „lešení“ 

 Modelování 

 Používání kratší texty 

 Využívání dětem neznámých textů  

 Učit jednu strategii, postupně propojovat s dalšími 

 Časté příležitosti k procvičování na různých typech textů 

 Nesnažit se „napasovat“ strategie na jakýkoliv text  
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Propojování/hledání souvislostí 

 Využíváme před, v průběhu a po skončení čtení 

 Hledáme souvislost s vlastní zkušeností, s jinými texty 

 Aktivizace pomocí otázek, činností, „startérů“: 

o Co víš…? 

o Už jsi se někdy…? 

o Znáš někoho…? 

o „Startéry“ – „To mi připomíná, když…“ 

 

 Možnost využít diagramů, tabulek, zápisů 

 Používáme u uměleckých i odborných textů 

Příklad diagramu na porovnávání: 
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Vizualizace 

 Aktivizace smyslových představ- zrakových, sluchových, hmatových, čichových, 

chuťových 

 Snaha navodit prožitek, který pak sdílejí ostatním 

 „Startéry“: 

o  „Vypadá to jako…“ 

o „Má to…“ 

o „Cítím…“ 

Příklad: Eliška byla docela obyčejná osmiletá holčička se dvěma hnědými culíky, modrýma 

očima a velkou pihou na levé tváři. A usmívala se… 

Ředitel hleděl na žáka a dumal, co dál. Ryel vypadal nevinně. Byl hubený a drobný. Kolem 

líbezného bledého obličeje se kroutily dlouhé vlasy, křídla měl smutně svěšená. 

(Petra Braunová: O chlapci, který spadl s nebe. Praha, Albatros. 2012) 

 

Představa Madlenky, 5,5 roku:  
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Předvídání a usuzování 

Usuzování= odhalení skrytého významu. Má zkušenost+informace z textu= úsudek. 

„Startéry“: Proč, kdo, jak… - hra na detektivy.  

Předvídání= jak to bude dál. Má zkušenost+úsudek= předpoklad. „Startéry“: „Myslím si…“. 

Mít důkaz pro svou hypotézu! 

Předvídání – nejprve z obrázku, později z textu! 
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Shrnování 

Cílem vystihnout podstatné myšlenky a samostatně je vyjádřit. 

Vhodné používat otázky a diagramy: 

 Kdo? 

 Co? 

 Kde? 

 Jak? 

 Někdo… 

 Chtěl… 

 Ale… 

 A tak.. 

 Nakonec… 

 

Příklad shrnování odborného textu o podzimu: 
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