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Informace v prodejnû Flora – Fauna, 
17.listopadu 17, Boskovice.

pracovníky na údrÏbu a zakládání
zelenû pro sezonu 2013.

Firma Josef JankÛ,
·melcovna 3, 

Boskovice pfiijme
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âteme, abychom rozumûli
Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí byl v mi-

nulém roce schválen dal‰í projekt
v rámci evropského operaãního progra-
mu Vzdûlávání pro konkurenceschop-
nost.  Název projektu je Literární a do-
kumentová gramotnost – praktikum
a s jeho realizací zaãínáme právû v tûch-
to dnech; projektová ãinnost potrvá od
1. února 2013 do konce fiíjna 2014.
Program projektu je zamûfien pfiedev‰ím
humanitnû, ale pfiesahuje i do pfiírodo-
vûdn˘ch pfiedmûtÛ. Obecné cíle projek-
tu jsou pak v zásadû dva: jednak zlep‰it
dovednosti studentÛ pfii práci s texty
a jednak studenty podpofiit v jejich ãte-

náfiství. A jak zmínûn˘ch cílÛ dosáh-
nout?

Cel˘ program je rozdûlen na tfii ãásti.
V první ãásti se budeme vûnovat stanovení
správn˘ch a pfiimûfien˘ch metodick˘ch po-
stupÛ, které mají b˘t uplatÀovány pfii v˘u-
ce soustfiedûné na práci s rÛznorod˘mi tex-
ty. V̆ sledkem této ãásti projektu bude ma-
nuál, soubor rad a pravidel pro práci s tex-
ty. Manuál vyuÏijeme jak v ãeském jazyce
a literatufie, tak napfiíklad i v biologii nebo
v zemûpisu, jejichÏ pfiirozenou souãástí
jsou i texty a textová zadání.

Druhou ãást projektu pfiedstavuje data-
banka pracovních listÛ. KaÏd˘ uãitel, kter˘

bude v projektu spolupracovat,
pfiipraví ukázky z obsahovû i for-
málnû rÛznorod˘ch textÛ (povíd-
ka, zoologie, tabulka, mapa,
jízdní fiád, báseÀ, zpráva) a k nim
otázky a úkoly tak, aby pfiimûly
studenta zdokonalit se v literární
gramotnosti. Literárnû gramotn˘
student ovládá dovednosti nutné
pro správné porozumûní textÛm,
pro pfiesnou práci s obsaÏenou informací,
ale i s interpretací textu a s jejím praktic-
k˘m pouÏitím. Pracovní listy na sebe bu-
dou navazovat, coÏ povede k vytvofiení sys-
tematického vzdûlávacího modulu pro zís-
kání ãtenáfisk˘ch dovedností.

Tfietí ãást projektu je postavena na prvních
dvou. Jejím cílem je pfiipravit podklady, me-
todické i materiálové, pro v˘uku ve speciál-
ním semináfii vûnovaném rozvíjení literární
a dokumentové gramotnosti, kter˘ jsme pra-
covnû nazvali Literární semináfi.

Ve‰keré ãinnosti zadané projektem
jsou smûfiovány na studenty tak, aby zain-
teresovaní uãitelé jiÏ bûhem prvních t˘d-
nÛ realizace projektu uplatnili svoje pra-
covní listy a vytváfienou metodiku pfiímo
ve v˘uce. Aby hned od poãátku slouÏila
ke zpestfiení v˘uky, k jejímu zefektivnûní
a nakonec i ke zlep‰ení studentÛ v dan˘ch
dovednostech.

SnaÏíme se, aby studenti Gymnázia
v Rájci-Jestfiebí obstáli nejen u maturity
a pfii pfiijímacích zkou‰kách na V·, ale také
ve svém soukromém a profesním Ïivotû.
Pokud budou umût správnû ãíst, tedy rozu-
mût textu, vytáhnout z nûj podstatnou infor-
maci, vyuÏít ji efektivním zpÛsobem, pak se
budou i lépe orientovat v dne‰ním svûtû, za-
plnûném nepfiebern˘m mnoÏstvím informa-
cí. V ideálním pfiípadû budou nejen lépe ãíst,
ale pfieãtenému i lépe rozumût, coÏ povede
k jejich profesnímu i osobnímu rÛstu.
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První setkání projektového t˘mu. (Komerãní sdûlení)


