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Co najdete ve Čtenářském kontinuu
V Kontinuu se nabízí podrobný (pro mnohé z nás možná nový) pohled na to, jak
v žácích postupně roste a sílí čtenářství.
Učitelé zde nacházejí stručné popisy toho, co vlastně nad textem při čtení a při sdílení
žák dělá stále lépe a hlouběji, čeho dalšího se v textu i kolem něj učí všímat, o čem
dosud přehlíženém čtenář uvažuje, a z čeho se může těšit.
Učitelé si s pomocí Čtenářského kontinua uvědomují, kterými cíli a aktivitami můžou
zvyšovat náročnost své výuky.
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Linie 2:
atd.

Nad popisy vývoje čtenářských postojů, činností a dovedností nás napadnou jednak nové
a cenné cíle pro hodiny, jednak i aktivity, které získají žáka pro čtení a myšlení i pro
požitek nebo užitek z četby. A to i v našich hodinách literární výchovy, i v kterémkoliv
předmětu při práci s oborovým textem.
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Webová platforma Čtenářského kontinua
V tištěném Čtenářském kontinuu poznáváme, co všechno vlastně dělá čtenář, když se
postupně zlepšuje ve čtení, i jak můžeme rozvíjet jeho vztah k četbě.
Někteří učitelé nám nabídli svou přípravu a natáčejí o práci svých žáků video nebo audio,
abychom si vytvářeli lepší představu o tom, jak vlastně vypadá dobrý výkon žáka. Na
webové platformě www.ctenarskekontinuum.cz tak najdeme navíc celé příklady
konkrétních výkonů čtenářů nebo jak vypadala hodina, která k tomu žáka vedla.
Kromě toho si můžete stáhnout texty vhodné pro práci s žáky na různé úrovni čtenářství.
Videa nejsou míněna jako vzorová ve smyslu „přesně takhle to také dělejte“. Dokumentují
profesní vývojovou etapu učitelů, někdy ukazují i rozmanitost pedagogických přístupů, a
také ukazují výkony, kterých jsou schopni žáci.
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Jeden z příkladů toho, jaký výkon podává pokročilý čtenář se základní dovedností
porozumět myšlence textu a shrnout jej, naleznete ZDE (pro vstup do platformy je nutná
registrace a přihlášení - viz instrukce dále v textu).
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Takové příklady do platformy dále doplňujeme díky ochotě a vynalézavosti řady
zapojených učitelů. Příkladové lekce samozřejmě nejsou určeny k tomu, aby je někdo
rovnou vnesl do své třídy. Každá třída je jiná, a vždy je co vylepšovat.
Příklady hodin s prací žáků se na webové platformě Kontinua vyhledávají ZDE (pro vstup
do platformy je nutná registrace a přihlášení - viz instrukce dále v textu).
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Platforma nabízí ještě databázi krátkých textů (vybraných úryvků beletristických i
oborových), které se hodí pro rozvoj čtenářů na různém stupni pokročilosti. U většiny
textů najdete i popis toho, co text znamená, čím může být blízký čtenářům a které
podněty a výzvy pro výuku slibuje, nebo i náznak přípravy pro výuku.

5

V další databázi knih najdete i tipy na celé tituly, které doporučili nebo využili učitelé
pro své žáky. U některých knih jsou i ukázky textu. V záložce „pro učitele“ jsou také celé
seznamy knížek, které učitelé ověřili jako zajímavé u svých žáků.

Těší nás, že si učitelé z platformy berou do výuky inspiraci i konkrétní texty, a věříme,
že práce s popisy žákova výkonu (deskriptory) pomáhají při volbě takových cílů výuky,
které budou pro žáky dostatečně náročné a zároveň zvládnutelné.
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Registrace do webové platformy
Registrovat se do webové platformy Čtenářského kontinua mohou ti učitelé, kteří pracují
v některé ze škol v projektu PŠÚ nebo kteří prošli některým z vybraných certifikovaných
kursů RWCT. Registraci najdete na adrese www.ctenarskekontinuum.cz. Věříme, že i díky
tomuto sdílenému prostředí se prohlubuje profesionalita učitelů na poli čtenářské a
pisatelské gramotnosti napříč celou republikou.
Registrovaní uživatelé také sami obohacují platformu: jednak svými lekcemi s čtenářskými
výkony žáků - které ukazují, jak mohou děti zvládat cíle popsané v kontinuu, a jednak
dalšími vyzkoušenými texty do výuky nebo tipy na knihy pro žáky.
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