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Reflektivní zpráva zapojené organizace 

Zapojená organizace se v rámci projektu vykazuje pouze jednou, reflektivní zpráva zapojené 

organizace se dokládá ve chvíli, kdy je organizace vykázána v indikátoru 5 08 10 

Naše organizace – Masarykova základní škola v Litoměřicích, Svojsíkova 5, se do projektu zapojila 
v září 2018, a to do programu P4 - Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři 
pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ. Partnerem tohoto programu byla Knihovna Karla Hynka Máchy v 
Litoměřicích. 

Do projektu se zapojili žáci 9. třídy 2018/2019. Jednotlivé aktivity při pilotním ověřování programu 
byly implementovány do vzdělávacích oborů – český jazyk, výtvarná výchova. 
Realizátorkami programu (tvorba metodiky a ověření) byly za ZŠ Masarykova Mgr. Lenka Cízová 
Vachová a za knihovnu Mgr. Ivana Červinková. 

Realizátorky zařadily jak výukové metody klasické – jako metody slovní (vyprávění, vysvětlování, 
přednáška, práce s textem, rozhovor), dále také metody názorně-demonstrační, kam patří 
předvádění a pozorování, práce s obrazem, instruktáž, a metody dovednostně praktické, z nichž jsme 
využili napodobování, manipulování, experimentování, vytváření dovedností a vlastní produkční 
činnosti, tak metody aktivizující jako metody diskuzní, které podporují aktivitu většiny zapojených 
dětí a ty se soustředí na dané téma. Dalšími zapojenými aktivizujícími metodami jsou heuristické, 
neboli řešení problémů, při nichž byly pokládány problémové otázky a děti a realizátoři si ukazovali 
možná rizika a cesty řešení zadaných problémů, žáci byli realizátory motivováni a v žácích bylo 
podporováno osvojování si získaných vědomostí a dovedností, inscenačními metodami si žáci 
představovali reálné postupy pomocí simulací skutečných situací. Nedílnou součástí pilotního 
ověřování byly také didaktické hry, při kterých byli žáci za bočního vedení realizátora hravou formou 
směřováni k vytyčenému cíli své činnosti a produkce.  

Realizátorky se snažily při přípravě i ověřování lekcí metody střídat a akcentovat vlastní práci a 
činnost dětí, zařadily a vytvořily pracovní listy, návody, názorné materiály a dalších produktů pro 
zatraktivnění probíraného tématu a jeho zpřístupnění dané věkové skupině. Většina činností a aktivit 
přispívala k rozvoji sociálních, kognitivních, kreativních, volních a estetických kompetencí žáků. 

V průběhu projektu se děti zúčastnily programu v knihovně pod vedením jak knihovníka, tak 
odborníka z praxe. Pedagogický pracovník spolupracoval s knihovníkem – společně plánovali 
didaktické postupy, metody a formy práce tak, aby výukové lekce byly zajímavé a témata byla dětem 
sdělována adekvátně věku, srozumitelně s ohledem k jejich zkušenostem a dovednostem.  



 

 

                   

Díky projektu se děti ze zapojené třídy navštívily tiskárnu a názorně tak mohli vidět, jakým způsobem 
je kniha vytištěna a svázána.  
V knihovně mohly proběhnout besedy s odborníky, avšak z technických důvodů (především časových 
- přesunu ze školy do knihovny) proběhla tato setkání v prostorách školy. Osobně se žáci setkali a 
besedoval s odborníky, s místním historikem a spisovatelem; s redaktorem a spisovatelem; s 
výtvarnicí a designérkou, s níž si prakticky osvojili základy vazby. Nejpřínosnějším prvkem celého 
projektu je vlastní produkční činnost a praktické aktivity dětí. Mohly samy tvořit svá díla, ať už příběh 
nebo ilustraci, fotografii nebo vlastní vazbu sešitu či bloku. Žáci tyto praktické činnosti hodnotili 
pozitivně a práci považovali za zajímavou. Silně je motivoval fakt finálního tvaru jejich práce - reálné, 
vytištěné a svázané knihy. 

Pro další pedagogickou praxi zapojených pedagogů a dalších učitelů budou program, výukové lekce i 
výsledná kniha dál využitelné.  
Děti se nejprve seznámily s procesem vzniku knihy, s různými postupy, následně se pak věnovaly 
přípravné činnosti při zpracovávání příběhu. Realizátoři preferovali při aktivitách názornost, která 
umožnila dětem lepší pochopení a osobitější přístup při samotném tvoření. 

Jako přínosnou hodnotíme také možnost spolupráce pedagogů a knihovníků, vzájemné konzultace, 
sdílení a předávání zkušeností, které při realizaci a pilotním ověřování jednotlivých aktivit získali. 
Realizátoři projektu si díky ověřování projektových aktivit rozšířili i své profesní znalosti a dovednosti 
v oblastech, na které byly zaměřeny – projekt ve velké míře ukázal nutnost přiměřeného nastudování 
odborných materiálů, určitých dovedností (výtvarné cítění, hlasová kultura nebo schopnost hovořit 
před auditoriem) a další osobnostní predikce realizátora a také akcentoval jako nezbytnost 
nepodcenit řádnou přípravnou a úvodní fázi lekce a povinnost zodpovědně zkontrolovat techniku a 
materiál pro vlastní činnost a aktivity dětí během lekce. Realizátoři získali nové zkušenosti, jež budou 
přínosné a využitelné při další pedagogické praxi. 

Díky tomuto projektu byla nově otevřena možnost opět realizovat edukační proces mimo tradiční 
prostor třídy nebo školní budovy, a to v prostorách knihovny za pomoci knihovníků – jakožto nového 
prvku edukačního procesu vedle pedagoga. Také si ceníme možnosti přenesení části výuky do jiných, 
zajímavých či netradičních prostor, právě to je pro děti novým aktivizujícím prvkem, který na jedné 
straně předkládá možnost tradičně využívat knihovny jakožto místa zdrojů informací a nově jako 
interaktivní a moderní místo, stále se vyvíjejícího a přínosného pro potřeby současné společnosti, ale 
na straně druhé ukazuje mimoděk tento program dětem, že proces edukace není konzervován jen 
pro školní prostředí a léta školní docházky, nýbrž že je učení a sebevzdělávání obklopuje i v celém 
dalším životě. 

 

 

 

 

 


