Příloha č. 1

Dotazník s pokyny

Název školy, adresa:

Vyučovací metoda:
třída

Počet
žáků

dyslexie

dysgrafie

dysortografie

2.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
Pokyny k vyplnění tabulky
Do kolonky označující vyučovací metodu uvádějte metodu, kterou byli žáci vyučováni
prvopočáteční čtení (analyticko-syntetická, genetická, Sfumato). Pokud se na škole vyučuje dvěma
různými metodami, uveďte i konkrétní třídu a vyučovací metodu.
Do kolonky počet žáků uveďte celkový počet žáků ve třídě.
Do kolonky dyslexie, dysgrafie, dysortografie uveďte počet dětí, u kterých byla daná
specifická porucha diagnostikovaná školským poradenským pracovištěm (PPP, SPC, SVP).

Příloha č. 2 Text na čtení
Jednou v létě se vydaly dvě kamarádky Zdena a Alena do lesa na houby. V lese se jim moc líbilo.
Byly tam vysoké stromy, krásný mech, všelijaké klacíčky, kořeny stromů a velké pařezy. Na zemi se
povalovaly šišky, v mechu a v trávě rostly různé rostlinky. Alena brzy našla pár borůvek, a měla z
nich velkou radost. To bylo moc pěkné, ale dívky se více těšily na to, že najdou hodně hub. Dobře
věděly, jaké houby trhat – jenom ty, které jsou jedlé a které dobře znají: hříbky, křemeňáky, lišky,
klouzky. Z hříbků a lišek si chtěly uvařit houbovou polévku, z klouzků a křemeňáků houbovou
smaženici. Všechny plány se ale mohou splnit jenom tehdy, když nějaké houby najdou.
A tak chodily lesem sem a tam a pořád se ohlížely, kde je cesta, po které se bezpečně budou
moci vrátit domů. Tu cestu si označily tak, že na malý pařez daly košíček, do kterého každou
houbu, kterou našly, ukládaly. Už jich měly hodně, ale stále jim to nestačilo. V lese se jim moc
líbilo a z každé houby i borůvky měly takovou radost, že jich chtěly najít ještě víc a víc.
A pak se to stalo. Zdeně zachutnaly maliny tak moc, že za nimi zašla hlouběji do lesa právě
v době, kdy Alena uviděla kousek dál na druhé straně krásný hříbek a také se za ním vydala. Obě se
radovaly ze svých úlovků jen do té doby, něž zjistily, že jsou každá sama.Co teď? Být sám v lese
není žádná legrace. Obě dvě byly plné strachu a začaly na sebe volat. Děvčata věděla, že v lese se
křičet nesmí, ale co měla dělat? Volání ani křik nepomáhaly. Začal foukat silný vítr, les šuměl a
hlasy nebylo slyšet. Alena už nechtěla žádný hříbek ani vidět a Zdeně borůvky vůbec nechutnaly.
Nakonec všechno dobře dopadlo. To proto, že jejich teta, u které byly na návštěvě, se za
nimi vydala do lesa a na cestě našla jejich košíček. Věděla, že děvčata nemohou být daleko, a tak
šla nejprve na jednu stranu, kde našla plačící Zdenu. Později našla i Alenu, právě na opačné straně
lesa. Všechny tři se potom vrátily domů.
Zdroj: Černá, M., Strnadová, I., Starý, M. Dyslexie – texty a hry pro děti s dyslexií. Praha: Fragment,
2006, 79 s. ISBN: 80-253-0277-6

Příloha č. 3 Struktura pro rozhovor
Porovnání metod výuky čtení s ohledem na čtení s porozuměním a motivovanost ke čtení
Struktura pro rozhovor
–

uvedení do problému, základní informace

Čtení s porozuměním
–

kolik dětí mělo problémy se čtením, jaké konkrétní potíže se u dětí vyskytly

–

objevilo se tzv. dvojí čtení u dětí

–

jaké jsou rozdíly v oblasti slovní zásoby a jejího používání

–

jak určitá metoda motivuje děti ke čtení s porozumění, klade se na toto čtení důraz, je
vyžadováno

–

jak materiály využívané k výuce čtení u jednotlivých metod rozvíjí čtení s porozuměním

Motivace ke čtení
–

jaká metoda je pro děti přirozenější, kterou metodou si snáze osvojují začátky čtení

–

jaká metoda je lepší pro děti, ketré mají od počátku potíže se čtením

–

při jaké metodě jsou děti aktivnější, více se zapojují v hodinách

–

jaká metoda podle Vás děti více baví

–

jaká metoda děti více podněcuje k samostatnému čtení a k využívání čtení i v mimo školní
lavice

Příloha č. 3 Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
M. Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Evidenční list žadatelů o nahlédnutí do listinné podoby práce
Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do
zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být
vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny
závěrečné práce, jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat
pravidla uvedená v předchozím odstavci tohoto prohlášení.
Poř. č. Datum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jméno a příjmení

Adresa trvalého bydliště

Podpis

