
 
 

Brána ke vzdělávání: školní čtenářské kluby  
posilující rovné příležitosti dětí a žáků se SVP, CZ.1.07/1.2.00/27.0003 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Přidaná hodnota společenství – „Investice do rozvoje vzdělávání“ 

 

Jak jsme v klubech ve Slaném – Hájích využily služeb odborné konzultantky? 
 
Na jeden říjnový klub mezi nás zavítala paní Nina Rutová. Klubového setkání se také 
zúčastnila naše regionální koordinátorka Hanka Svobodová. 
Paní Nina si pro děti připravila lekci s mediálním textem. Téma bylo opravdu sladké a 
voňavé: Čokoláda. 
Hned na začátku jsme od Niny dostali dva druhy čokolády. Měli jsme za úkol každý kousek si 
vychutnat, nechat pomalu rozplynout v ústech a zavřít při tom oči. Na fotografiích je vidět, 
jak si to děti užívaly. 
Po ochutnávce jsme všichni dostali papírky, růžový a zelený. Na jednom jsme hodnotili první 
kousek,  a na ten druhý lístek jsme psali, jak nám chutnal další kousek čokolády. Popisovali 
jsme vůni, chuť, jemnost, rozplývání v ústech, tvrdost, barvu, sladkost ….  Současně Nina 
zaznamenávala jednotlivé postřehy na tabuli. 
Děti si podle toho měly uvědomit, jak každý z nás vnímá svými smyly jednu věc zcela 
odlišně.  
Také měly přijít na to, jaký je rozdíl mezi obyčejnou čokoládou a kvalitnější. Diskutovali 
jsme o tom, že pro někoho je lepší levnější sladší čokoláda, někdo dá však přednost dražší 
s větším obsahem kakaového másla. 
Pak přišel na řadu časopis s článkem o výrobě čokolády. Všechny děti byly nadšeny, že měly 
časopis pro sebe. Bylo tedy třeba dopřát jim trochu času, aby si ho prolistovaly celý. Když se 
s ním seznámily, rozdělily se do skupin podle úrovně čtenářů a po odstavcích se snažily 
dozvědět se co nejvíce o kakaovníku, kakaových bobech, jejich zpracování a následně o 
výrobě čokolády. Zjištěné informace se děti učily zpaměti a snažily se tyto informace předat 
dalším dětem v jednotlivých skupinách.  
V závěru této lekce se děti pokusily posoudit různé druhy čokolád podle kvality. Z textu na 
obalech zjišťovaly obsah kakaového másla. Některým to dalo docela dost práce najít na obalu 
v textu tuto konkrétní informaci. S pomocí nás dospělých se jim to ale nakonec povedlo. 
 
Dětem se setkání s paní Ninou moc líbilo. Potěšily nejenom své chuťové buňky, ale 
procvičily se také ve čtení s porozuměním, ve vyhledávání informací a potrénovaly si svoji 
paměť. 
 
Snad si někteří na toto setkání vzpomenou, až si budou čokoládu kupovat. 
 
Za úterní klub manažerka klubu Kateřina Zímová, ZŠ Politických Vězňů, Slaný - Háje. 
 
A drobný doplněk od manažerky projektu Evy Bělinové:  
Podrobný popis lekce „Čokoláda“ najdete na webu v sekci „Náměty pro kluby“. Neváhejte a 
ozvěte se přímo Ireně Polákové nebo své regionální koordinátorce či koordinátorovi, pokud 
máte zájem také využít služeb odborných konzultantů. Na tento druh metodické podpory máme 
v projektu peníze, jde o velmi efektivní způsob zkvalitnění Vaší práce, který posléze určitě 
oceníte ☺. Těšíme se na společné vymýšlení, kdo by Vás v klubech mohl navštívit, a to klidně i 
opakovaně. 
 


