
 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

 

   

 

Zápis z pracovní skupiny 

Knihovny – pracovní listy 

 

 

 

 

 

 

Program jednání:  

1) Zahájení. 

2) Témata na pracovní listy, nápady, konkrétní požadavky. 

3) Navazující práce s pracovními listy (soutěže, exkurze). 

4) Další aktivity spolupráce – diskuse. 

5) Ukončení. 

 

Účastníci jednání: 

Dle prezenční listiny. 

 

 

  

Identifikace pracovní skupiny 

Datum jednání 14. 9. 2017 

Čas zahájení jednání 15:00 

Místo konání  
Školní kuchyňka Masarykovy ZŠ, Komenského 

312, 550 01 Broumov  

mailto:mas@broumovsko.cz
http://mas.broumovsko.cz/


 

MAS Broumovsko+, z. s. 

telefon: 491 521 281 

e-mail: mas@broumovsko.cz 

web: mas.broumovsko.cz 

  

 

 

 

1) Zahájení. 

Pracovní skupina byla zahájena v 15:00. 

Bc. Kristýna Jagošová přivítala účastníky pracovní skupiny. Krátce zmínila, čím se zabývá MAS 

Broumovsko+, z. s. (s ohledem na účastníky, kteří nebyli přítomni na předešlé pracovní 

skupině Knihovny), respektive na co je zaměřený projekt Místního akčního plánu vzdělávání 

(dále jen MAP), přičemž zdůraznila důležitost propojování formálního vzdělávání s 

neformálním a zájmovým vzděláváním. 

 

2) Témata na pracovní listy, nápady, konkrétní požadavky. 

Pracovní setkání navazuje na pracovní skupinu Knihovny, která se uskutečnila 23. března 

2017. Na dnešní jednání byly přizvány také paní učitelky, které s MAS Broumovsko+ 

dlouhodobě spolupracují, aby bylo dosaženo maximálního efektu za přispění názorů a 

nápadů knihovníků na jedné straně a očekávání pedagogů na druhé straně. Pro knihovníky je 

důležitá znalost potřeb ze strany učitelů a návaznost na probíranou látku ve škole. 

O zpracování knihovnických témat (např. vyhledávání v katalogu atp.) není zájem. Knihovníci 

je již mají zpracována v rámci lekcí knihovnického minima pro školy. Mgr. Lelkovou 

doporučen studentský portál http://metodika.knihovna.cz/, kde jsou volně k dispozici besedy 

na různá témata pro různě staré děti, stačí pouze poupravit pro potřeby dané knihovny. 

Většina obecních knihoven pořádá besedy pouze s dětmi z MŠ a knihovnice by proto uvítaly 

pracovní listy pro malé děti: 

• téma: jak se chovat ke knize (nemalovat do ní, nevystřihovat …), rozdíl mezi koupit X 

půjčit – jednoduché piktogramy 

• pohádkové kvízy, poznávání pohádkových postav (mezi dětmi se vytrácí znalost 

klasických českých pohádek – např. Koblížek), spojování pohádkových dvojit (Bob a 

Bobek, pro starší děti dopsat druhého do dvojice: Bob a _____), podle obrázku poznat, 

co pohádkové postavě chybí (např. princezně korunka, vodník nemá šos …)  

• rozsah A4, na druhou stranu mohou děti namalovat svůj obrázek (např. pohádkovou 

postavu ...) 

• otázka autorských práv při používání obrázků – musí být uvedena bibliografická citace 

zdroje, odkud byl obrázek přebrán 
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Z jednání vyplynul zájem o zpracování PL s regionální tematikou, zejména s regionálními 

pověstmi. Budou vybrány tři vhodné pověsti týkající se Broumovska (různá témata – např. 

nadpřirozená bytost / místo / znak města), přičemž na každou pověst budou zpracovány dvě 

varianty obtížnosti pracovních listů: pro menší děti 1.-3. třída a pro větší děti 5.-6. třída.  

Požadavky na pracovní list (PL): 

• Poutavý název (např. „Za kovářem do Kovářovy rokle“) 

• Převyprávěná pověst (krátký odstavec pro připomenutí děje)  

• Každý PL zpracovat jinak, aby ho bylo možné použít jako vzor pro jinou pověst na 

podobné téma 

• Otázky, úkoly, uvnitř (v knihovně) i venku v terénu, přizpůsobit věku dětí. max. délka 

PL cca oboustranný list A4. 

• Oblíbeným úkolem u dětí je vytvoření fiktivní odpovědi hlavnímu hrdinovi (děti musí 

reagovat na to co si přečetli, pochopit obsah a zformulovat odpověď). 

• Zakomponovat místo z pověsti (čtení na místě kde se pověst odehrává, plnění úkolu 

na daném místě atp.) 

• Pro menší děti větší řádky pro psaní odpovědí 

• Na PL uvézt, jaké pomůcky a literatura jsou potřeba k jeho zpracování 

• Na konci zmínit několik dalších tipů a nápadů, jak dále lze s PL dále pracovat (např. z 

ilustrací k pověstem vytvořit knížku, další úkoly k pověstem, které děti mohou plnit 

v knihovně ...) 

 

3) Navazující práce s pracovními listy (soutěže, exkurze). 

Jako odměnu za správně vypracovaný PL, popřípadě splnění dalších doplňujících úkolů, by 

děti obdržely razítko. Na výrobu razítek oslovit paní Martinu Noskovou 

(http://www.atelierbarvinek.cz/) - možnost domluvy výroby razítka na přání (motiv, velikost 

...).  
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Kromě zájmu o PL s regionální tematikou zazněla spousta dalších nápadů nejen na další 

témata pracovních listů, ale také na další aktivity spojené s regionálními pověstmi, respektive 

s regionální literaturou a autory: 

• stopovací hra po významných místech města, plnění úkolů 

• po stopách Aloise Jiráska 

• po stopách pověstí – plnění konkrétních úkolů na daném místě (pokud možno, aby 

odpovědi nebyly zjistitelné přes Google – např. počet schodů, jaký strom stojí vedle 

kaple, …), zapojení rodičů do výletů po okolí – vhodné na období prázdnin 

• PL na téma kyberšikana 

• geografický kvíz (získávání informací v terénu na daném místě) 

• univerzální PL na literární útvar (např. bajka)  

 

4) Další aktivity spolupráce – diskuse. 

Nápady na další aktivity spolupráce jsou uvedeny výše. 

Byl zmíněn plánovaný seminář ke čtenářské gramotnosti ve dnech 21. a 29. listopadu 2017, 

vedený lektorkou Janou Stejskalovou (http://kvs.jobos.cz/). Zajímavý nápad, aby knihovníci a 

učitelé absolvovali totožný kurz a mohli tak efektivně propojit své potřeby, postřehy, nápady 

s ohledem na vzájemnou spolupráci.  

Je potřeba zjistit, které knihovny mají o plánované PL s tematikou pověstí zájem, a kteří 

knihovníci by se aktivně podíleli na jejich tvorbě formou konzultací. 

 

5) Ukončení. 

Pracovní skupina byla ukončena v 16:30. 

 

 

 

V Broumově dne 25. 9. 2017 

Zápis vyhotovila: Mgr. Jana Lacina Jenková 
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