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Alma a svět obrazu

KNIHA MĚSÍCE

Kniha měsíce ve třetím našeho online magazínu je Alma a svět obrazu. (Lucie Paulová,
Paseka, 2022)
Příběh: Když slepá Alma v dědově vetešnictví omylem projde obrazem, ocitne se v
přízračné krajině. Nemůže uvěřit vlastním očím, a to doslova. Najednou vidí! Stojí v modré
trávě pod červeným nebem a blíží se k ní prazvláštní bílé zvíře. Není to sen a není to ani
místo, kde může zůstat.O chvíli později vypadne z obrazu do doby před sto lety. Všechno tu
vypadá úplně jinak, než je Alma zvyklá. Problém jí dělá i obléknout si šaty se spoustou
mrňavých knoflíčků, nakoupit na trhu nebo obstát ve třídě plné neznámých holek.
Především ale Almu čeká jeden velký úkol. Nutně potřebuje najít Františku, autorku obrazu,
kvůli kterému to všechno začalo. Pátrání po Františce je plné nečekaných zvratů a
krkolomných dobrodružství. Alma si sice najde kamarády, ale pochopí, že dát věci do
pořádku a udělat zásadní rozhodnutí musí jen ona sama.
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TÉMA MĚSÍCE

STRATEGIE ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÝCH DOVEDNOSTÍ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
(přeloženo z italštiny pomocí DEEPL TRANSLATE. Omlouvám se za množství chyb a nepřesností v
českém překladu).

Čtení je základní dovednost, kterou všichni používáme každý den, a proto je výuka
čtenářských strategií pro žáky základních škol velmi důležitá. Čteme noviny, knihy,
návody, textové zprávy, recepty, e-maily, bezpečnostní upozornění... čteme všude!
Čtení však může být náročnou dovedností, kterou mnozí žáci těžko zvládají, a my jako
učitelé si nepřejeme nic jiného, než jim pomoci stát se sebejistými čtenáři.
Osobně si nemyslím, že existuje nějaké zázračné řešení nebo dokonalý recept na výuku
čtení. Všichni učitelé a žáci jsou různí a každý z nich je úspěšný s jiným programem
nebo technikou, ale tady máme některé strategie, které mi vysvětlil kolega, který učí
angličtinu na italské základní škole.

1. ZAMĚŘIT SE NA PLYNULOST A FONETIKU SOUČASNĚ.
Fonetika a plynulost výuky jdou ruku v ruce (jedno bez druhého nemůže existovat), tak
proč je neučit společně? Plynulost lze definovat jako schopnost dekódovat text a číst
přesně, rychle a správně. Zjednodušeně řečeno, je to schopnost snadno číst text, aniž
byste "zakopávali" o slova. Je nezbytné, aby se děti staly plynulými čtenáři, aby se
mohly soustředit na porozumění textu, protože pokud mají problémy s výslovností nebo
dekódováním slov, nemohou věnovat potřebnou pozornost porozumění textu. Fonetika
je často považována za předstupeň plynulosti. Plynulí čtenáři se při dekódování slov
často spoléhají na znalost vztahů mezi písmeny a hláskami. Bez fonetiky je poměrně
obtížné stát se plynulým čtenářem. Díky výuce fonetiky a zároveň práci na plynulosti
čtení mají žáci možnost exponenciálně růst jako čtenáři.

2. POUŽÍVAT STRATEGII 3-2-1
Zábavnou technikou, kterou lze při výuce čtení použít, je strategie 3-2-1.
Poté, co studenti dokončí čtení odstavce (odstavců), požádejte je, aby napsali 3 věci,
které se dozvěděli, 2 zajímavosti a 1 otázku, kterou by chtěli položit.
Pomocí této jednoduché strategie nejen zvýšíte jejich zapojení, ale také jim umožníte
cíleně zlepšovat porozumění textu.
Pokud se žáci plně nevěnují snaze naučit se číst, jejich pokroky budou probíhat
mnohem pomaleji.

3. METAKOGNICE
Metakognice označuje typ sebereflexe kognitivních jevů, které lze dosáhnout
distancováním se, sebepozorováním a reflexí svých duševních stavů.
Metakognice v podstatě pomáhá žákům získat návyk přemýšlet o čtení před, během a
po přečtení textu.
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Například před čtením textu je můžeme požádat, aby diskutovali o možném obsahu
textu, třeba od jeho názvu. Během čtení můžete žáky vést k porozumění textu,
upravovat rychlost čtení nebo řešit případné problémy s porozuměním.
Po přečtení lze pomocí otázek s nalepovacími lístečky ověřit, zda žáci přečtenému
porozuměli. Při prvním použití metakognice je pravděpodobné, že učitel bude muset
žákům nabídnout určitou podporu a "naučit" je používat metakogniční strategie.

4. VAZBY NA OSOBNÍ ŽIVOT
Díky propojení textu s osobním životem a aktivizaci předchozích znalostí se žáci
zapojují do čtení. To může být účinným nástrojem, který je při práci na čtení zaujme a
motivuje.

5. VÍCE NEŽ JEN KNIHY
Děti si čtení často spojují s nudnými školními učebnicemi nebo zadanými kapitolami,
které je nezajímají. Tuto asociaci bychom mohli účinně změnit, kdybychom žákům
umožnili číst o světě kolem nich!
Když našim žákům otevřeme oči pro novou a vzrušující četbu, pomůžeme jim vidět svět
zcela novým, gramotným způsobem. Pak jim dopřejeme čas na prozkoumání
netradičních materiálů, které je zajímají (dětské noviny, časopisy, recepty, komiksy,
blogy nebo texty písní); to je nejen motivuje a udržuje v nich nadšení pro čtení, ale
nabízí jim to i výzvy, které typické texty nemají.

6. POUŽÍVÁNÍ TECHNOLOGIÍ
Všichni víme, že děti mají tendenci vynikat ve věcech, které je zajímají nebo na kterých
jim záleží. Technologie jsou ideálním způsobem, jak je nejen nadchnout pro čtení, ale
také jim nabídnout možnost pracovat na různých čtenářských dovednostech. Kromě
samozřejmého čtení na Kindlu nebo jiném elektronickém čtecím zařízení existuje
nespočet aplikací a programů, které poutavým způsobem pomáhají rozvíjet plynulost
čtení a porozumění textu.

● Aplikace ABC Spy (pro učení písmen a jejich výslovnosti)
● Aplikace Bookster pro vyprávění příběhů (aplikace, která čte příběh a umožňuje

také nahrávat vlastní hlas).
● Seuss's ABC App (aplikace, která umožňuje dětem číst nebo poslouchat příběh)
● Pbskids.org (čtení různých typů s různými hravými aktivitami)
● roythezebra.com (interaktivní čtení s důrazem na rytmus, pauzy a další)
● suessville.com (hravé aktivity pro pochopení příběhů Dr. Seusse)
● randomhousekids.com (čtení pro děti všech věkových kategorií)

A nakonec nezapomeňte, že chválení dětí je jednou z nejjednodušších strategií, které
můžeme při výuce čtení použít! Pokud se to dělá správně, může to pozitivně ovlivnit
úspěšnost našich žáků ve čtení!
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Dovolená snů: Jihotyrolské vánoční trhy

(Inspirace na cesty č.3 )

Předvánoční trhy najdete téměř na každém rohu, nicméně pokud Vás navíc obklopují
zasněžené vrcholky třítisícových vrcholů uprostřed Dolomit, je ta pravá horská vánoční
atmosféra ještě působivější. Pojeďte za vánočními trhy do Jižního Tyrolska.

Jihotyrolské vánoční trhy začínají již 26. listopadu a potrvají až do 6. ledna. Pouze v
hlavním městě Bolzanu skončí už 23. prosince. Celkem v pěti největších městech Jižního
Tyrolska (Bozen/Bolzano, Meran/Merano, Brixen/Bressanone, Sterzing/Vipiteno a
Bruneck/Brunico) můžete již od pátečního večera ochutnat originální vánoční dobroty,
zahřát se svařeným vínem a načerpat klidnou atmosféru Vánoc. V každém z měst budou
k dostání vlastní jedinečné perníky ztvárňující symboly daného města: Bolzano = anděl,
Meran = zvon, Brixen = ovce, Sterzing = věž a Bruneck = hvězda.

Vánoce na Vás dýchnou v každém koutu Jižního Tyrolska a malé, ale hezké vánoční
trhy můžete navštívit i ve vesničkách v horách. Nejvýše položený vánoční trh v
Alpách se koná v údolí Martell/Martello. Trh se už tradičně koná na alpském statku
v nadmořské výšce 2061 metrů přímo v srdci Národního přírodního parku Stilfser
Joch/Stelvio. Návštěvníkům otvírá své brány během adventního období od 4. 12. do
8. 12.2010.

4



Na všech pěti vánočních trzích můžete každý víkend a o svátcích obdivovat umění
místních pekařů při pečení chleba podle originálních jihotyrolských receptů. Na
trzích samozřejmě zakoupíte další originální produkty jako jsou ručně vyřezávané
dřevěné sošky, vánoční ozdoby či výrobky ze skla a keramiky. K ochutnání Vás jistě
nalákají typické jihotyrolské lahůdky, jako jsou špek, jablka, sýry, med, grappa či
víno. Na žádném trhu nesmí chybět ani sladkosti jako jsou štrúdl, vánočka, vánoční
cukroví, koblihy či jablečné koláče. Typickou jihotyrolskou vánoční pochutinou je
Zelten – ovocný chléb s kandovaným ovocem.

Domy jako adventní kalendáře

V každém z pěti měst Vás jistě zaujme i velmi originální „ adventní kalendář “. Jeden
z velkých domů v každém městě se kouzelnou hůlkou Vánoc promění v netradiční
adventní kalendář – každé z 24 oken si pro diváky nachystá jedinečné překvapení.
Nejkrásnější „ adventní dům “ najdete v Bolzanu.

Návštěvu vánočních trhů můžete spojit s lyžováním. Lyžařská sezona v italských
Dolomitech začíná již 26. listopadu. Ve středisku Schnalstal/Val Senales a na
ledovci Sulden/Solda je už lyžařská sezóna v plném proudu.
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Merano a Bolzano

Přes doly, řeky až na hory do zmrzlého Jižního Tyrolska, kde můžete navštívit hned
dvoje vánoční trhy - Merano a Bolzano. Do obou míst se vlakem dostanete snadno z
jakéhokoliv města v severní Itálii, a protože se jedná o menší horská městečka,
cesta z nádraží do centra netrvá déle jak 15 minut pěšky. Jestli máte strach, že si
nebudete schopní objednat oblíbenou vánoční klobásku a svařák v italštině, žádný
problém, slovníček ode mě potřebovat nebudete! Vzhledem k poloze se tady hovoří
více německy než italsky, takže svůj "würstel" i "glühwein" dostanete. Celkově jsou
oboje trhy laděny do něměckého stylu, akorát s přídavkem italských bochníků sýra,
prosciutta a toho nejdůležitějšího...tedy BOMBARDINA! Lyžaři tuhle tekutou
pochutinu určitě znají, ale kdo jste se zatím nesetkali s tímhle skvělým
"bombarďákem", jedná se o teplý alkoholický nápoj podávaný se šlehačkou a já mu
přezdívám italský "vaječňák"! Tak až na trzích narazíte na tu žlutící se láhev, prostě si

ji přihoďte do tašky a dovezte ochutnat i domů, alespoň vám ubyde jeden dárek ze
seznamu. Speciální na trzích v Meranu a Bolzanu je ta "autentičnost". Místní se
schází v krojích, pochutnávají si na italských dobrotách (ale těch z horských oblastí,
těstoviny a pizzu nečekejte!) a k tomu vám hrají takové ty vánoční "horalské
dechovky". Mimo stánky s jídlem a vánočními ozdobami tady narazíte každý víkend
na starožitný trh, takový ten blešák, taková ta "zlatá neděle"! Takže si domů můžete
odvést třeba vskutku dobře zachovalý tyrolský kroj místo čepičky Santa Clause!

A z Merana to můžete vzít cestou rovnou do nedalece vzdáleného Bolzana. Obě
městečka se dají stihnout bez jakéhokoliv chvátání za jeden den, ať už cestujete
vlakem či autem. I v Bolzanu narazíte spíše na německy mluvící prodejce. Vlastně i
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městečko samotné vám přijde takové více německé/rakouské. Ve stáncích opět
najdete tradiční, většinou ručně vyráběné, vánoční ozdoby, teplé papuče, palčáky či
deky z ovčí vlny, no a pak zase to jídlo samozřejmě! Přestože i Bolzano se pyšní
dokonalým výhledem na zasněžené pohoří, možná to bylo kouzlo rozlehlého koryta
řeky Passirio, ale Merano má mnohem více svojí atmosférou. Čím se ale rozhodně
Bolzano vymyká je velikost zdejších vánočních trhů, které se považují za největší v
celé Itálii, čemuž odpovídají vysoká čísla návštěvníků přijíždějících do této horské
oblasti v předvánoční době.
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Zpráva pro všechny kolegy.

V červnu 2023 v posledních dvou týdnech proběhne nová katalogizace knih vypůjčených z

knihovny (inventura 2023), které se nacházejí v jednotlivých třídách prvního stupně. V

posledním červnovém týdnu bude nutné všechny knihy vrátit do knihovny, aby bylo možné

provést novou katalogizaci a zkontrolovat jejich stav. Další informace budou následovat v

květnu 2023. Děkujeme všem kolegům za budoucí spolupráci a VESELÉ VÁNOCE VŠEM.

G. Terziari

Otevírací doba knihovny 2022-2023

Pondělí 12.00 - 13.00

Čtvrtek 12.00 - 13.00

Pátek    12.30 - 13.30
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