
 

      

                                                                              Teaching Reading     
 
 
Cíle kurzu: 
Čtení je nepochybně základní dovedností, která v jakékoli civilizaci i jazyce umožňuje lidem získávat informace, sebevzdělávat se a rozhodně také nacházet radost, zábavu a 
potěšení z četby samotné. Není ale snadné děti ke čtení přivést, zvláště v cizím jazyce. Kurz provede účastníky celou řadou aktivit vedoucích k osvojení této dovednosti. V 
úvodu přináší stručné shrnutí metodických zásad a metodických řad. Nabízí praktické tipy jak ve výuce čtení v anglickém jazyce postupovat vpřed a dovést své svěřence 
k samostatnému čtení, užitku a radosti z něj. Obsahuje také zkušenosti a ukázky z pětadvacetileté odborné praxe lektorky, vyučující anglického jazyka na Gymnáziu v 
Kroměříži. 
 
Obsah: 

 Stručné shrnutí teorie výuky čtení  

 Jednotlivé metodické kroky v mnoha variabilních aktivitách 

 Práce s easy readers v praktických obměnách, zdroje textů různé obtížnosti 

 Čtení autentické beletrie a propojení všech základních dovedností s cílem udržet si úroveň znalosti cizího jazyka i po skončení školní docházky 

 The Book Bus, Sharing Books , jak se vzájemně obohacovat četbou knih. 
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Vyučovací 
hodiny 

Téma Cíl Metoda, forma Didaktické pomůcky 

1 hod 
What is reading ? 
Co je čtení? 

Úvod do problematiky Diskuse, práce ve dvojicích Karty s citáty o čtení, PC velkoplošná obrazovka 
příloha č. 1, příloha č. 2 

 
 Shrnutí teorie učení pro dovednost 

čtení v cizím jazyce 
Frontální metoda pro shrnutí principů www.pininterest.com 

     

     

     

 

2 hod 

Reading tasks 
Úkoly 

Seznámit se s nejrůznějšími 
aktivitami pro postupné 
vybudování dovednosti čtení 

Samostatná a skupinová práce 
scanning, skimming, intensive  and  
extensive reading v praktických 
ukázkách 

Výslovnostní cvičení „Ship or Sheep?“, 
turistický průvodce, účtenky ze supermarketu, 
reklamní předměty, plastic bags 

 
 Vyzkoušet si tvorbu úkolů 

s využitím autentických předmětů 
z každodenního života 

Modifikace obtížnosti příloha č. 3 

     

     

     

 

3 hod 
Top down reading 
Čtení celků 

Podat přehled běžně dostupných 
zdrojů pro nácvik čtení 

Frontální metoda www.readinginlevels.com 
 

 

 Společně najít možné postupy pro 
práci s easy readers, 
zjednodušenou četbou 

Skupinová práce, návrhy postupů, 
sdílení nápadů 

Oxford Bookworms Library, čítanky 
zjednodušené četby 
 
 
 

     

     

     

     



 

 

4 hod 

Advanced reading 
Čtení pro život a potěšení 

Ukázat možný výsledek 
systematického získávání 
dovednosti a především budování 
zájmu o čtení jako cesty udržení si 
úrovně ve škole získaných 
dovedností a znalostí 

The Help kniha, film 
Cvičení na opakování gramatiky na 
základě „opravy“ hovorového textu do 
standartní Written British English  

The Help, Kathryn Stockett, kniha 
work sheet, 
příloha č.4 

 

All in all 
Vše ve všem 

Ujistit se, že četba knih v originále 
pěstuje všechny jazykové 
dovednosti 

Ukázka kombinace práce s knihou a 
podle jejího námětu natočeného filmu 
Sledování traileru, popis obrázků, čtení 
recenzí, etc 

http://www.dreamworksstudios.com/films/the-
help#/splash 

 

Books sharing, The Book Bus Hledat a najít možnosti jak si knihy 
v originále půjčovat, posílat je do 
oběhu mezi studenty a přátele, jak 
si udržet dovednost čtení a znalost 
cizího jazyka 

diskuse Možná výměna knih mezi účastníky kurzu 

     

     

Poznámky: 

 
Průběh kurzu reflektuje téma Reading a klade si za cíl nabídnout účastníkům nápady a tipy, jak  ve výuce využívat různé druhy  cvičení a aktivit vedoucích 
k vybudování kvalitní dovednosti a záliby ve čtení. 
Kurz je koncipován tak, aby byla aktivita z 60% na straně účastníků a nové poznatky a zkušenosti získali vlastním  prožitkem z lektorkou přichystaných 
aktivit. 

        Účastníci kurzu budou v pozvánce zdvořile dotázáni na zájem o výměnu knih v anglickém jazyce mezi sebou, tak jak je běžné v anglicky mluvících zemích. 

 
 

 
Lektor : Mgr. Milena Levíčková 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


