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28. Setkání - říjen/2019 
 

Místo konání: Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti 

                                   MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Dr. E. Beneše 694, Kralupy nad Vltavou, 

příspěvková organizace 

  

Datum konání: 31. 10. 2019 

 

Vedoucí pracovnice CKP: Mgr. Pavla Kicková, Martina Prosecká 

Přizvaný expert: Mgr. Roman Musil 

 

 

Téma:  „Technika hlasitého čtení v mateřské škole“ 

 

Cíl:                              Prakticky si vyzkoušet účinné techniky předčítání 

 

 

Čas konání   : 14.00 – 18.00 hod. (4 hod.) 

 

Forma setkání: workshop 

 

Počet podpořených osob na setkání: 12 
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Zápis ze setkání: 

Dne 31. 10. 2019 proběhlo setkání v našem Centru kolegiální podpory o celkovém počtu 

účastníků 15 (12 podpořených osob + 2 vedoucí pracovnice CKP + 1 expert). Toto setkání 

bylo zdokumentováno fotografiemi a zápisem. 

 

Obsah setkání:                                                 

1. Přivítání zúčastněných kolegyň 

 

2. Slavnostní předání certifikátů a metodiky čtenářské pregramotnosti „ Čteme si, 

hrajeme si, poznáváme …“ autorek: Hany Nádvorníkové, Evy Svobodové, Hany 

Švejdové, Miluše Vítečkové a kolektivu autorů 

 

3. Představení přizvaného experta Romana Musila 

 

4. Co vše si dnes vyzkoušíme: 

 
- Dnes si vyzkoušíme, čtení, výslovnost a artikulaci, dostaneme náměty pro další 

práci 

- Mluvní cvičení – každý řekne jedno slovo „Na zemi pluje loď, která je modrá a 

červená a zelená jako tráva“ 

- Intonace  - ta samá věta řečena s různou intonací, jako kánon, přidat gesto, zrušit 

zvuk 

- artikulace – správná výslovnost - samohlásky 

- „A“ s otevřenými ústy – malé dítě 

- „E“ – dorostenec 

- „I“ – pan inženýr 

- „O“ – starší žena s nákupem  

- „U“ – důchodce, starý člověk 

- Kdekdo, kdekdo, nikde, nikdo – slova střídat mluvní cvičení 

- „Kouzlí, kouzlí kouzelník… báseň – interpretovat na jeden dech – pozorovat 

přednášejícího – zadržujeme dech – zvuková kulisa – všichni mluví najednou – 

zavřené oči 

- střídání nahlas - potichu, pomalu – rychle + intonace 

- Miloš Macourek – Žirafa – předčítání s důrazem na první slabiku - pozor – na 

předložku s podstatným jménem – důraz na předložku i podstatné jméno 

důraz na poslední slabiku, vkládat do slov -ou- 
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- Ljuba Štíplová – Prapohádky – frázování textu, intonace 

- Představení publikací R. Musila: Pedagogika 

                                                          Rodinné rituály 

 

5. Diskuze 

              Co vás na dnešním workshopu zaujalo? 

- Praktická cvičení, která by bylo potřeba opakovat častěji 

- Stále se máme v čem zdokonalovat 

- Otevřenost zúčastněných 

- Nebojíme se chybovat 

 
Zapsaly: Mgr. Pavla Kicková a Martina Prosecká 

 

 

V Kralupech nad Vltavou 31. 10. 2019 


