
 

 

KONFERENCE PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ, 5. 4. 2019 

 

Anotace seminářů 

9:30 – 11:00  

1. seminář 

Téma: Jak děti motivovat pro práci s materiálem aneb základy polytechnické výchovy na I. stupni ZŠ 

Lektor:  Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Na setkání vám nabídneme přehled základních informací a jednoduchých motivačních aktivit, které pomáhají 

získat děti pro tvoření a práci s materiálem. Seznámíte se  s jednoduchými motivačními aktivitami, které si 

sami vyzkoušíte, ukážeme si  i jednoduché schéma pro prozkoumávání materiálů podporující badatelský typ 

výuky na školách. V závěru bude dán prostor i pro příklady dobré praxe a diskuzi. 

 

 

2. seminář  

Téma: Matematika hravě 

Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová   

Pojďte udělat dětem matematiku hravou a zábavnou a zároveň podporovat jejich vlastní autonomii i práci 

ve skupině. Uvědomíte si, jak lze změnit  roli učitele ve výuce. Na praktických příkladech a hrách si                            

představíme základní matematická prostředí, která vedou k rozvoji matematických představ a logickému 

myšlení.   

 

3. seminář  

Téma: Přísloví - integrace učiva slohu, literatury a jazyka 

Lektor:   PaedDr.  Marie Pavlovská, Ph.D.  

Program workshopu zaměříme na žáky 3. až 5. ročníku ZŠ a dotkneme se průřezových témat osobnostní                    

a sociální výchova a dramatická výchova. Při práci s texty přísloví budeme využívat aktivizující metody jako 

je pantomima, etuda, tvůrčí psaní. Ukážeme si, jak žáka učit obraznému pojmenování a  jak rozlišovat pojmy 

přísloví, pranostika, rčení. Použitými metodami výuky povedeme žáky ke spolupráci, toleranci  a tvořivému 

psaní. 

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 

Téma: Nuda do geometrie nepatří  

Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová   

Pojďte se seznámit  s výukou v hodinách geometrie, která je založena na budování schémat.  

Představíme vám základní geometrická prostředí, ve kterých je možno pracovat, badatelské aktivity, činnosti, 

hry a jednoduché dostupné pomůcky, které vedou k rozvoji matematických představ a logického myšlení a 

hlavně děti baví.   

 

 

 



 

 
 

2. seminář  

Téma: Jak pracovat se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami v běžném vzdělávacím proudu 

Lektor: Mgr. Šárka Reyneltová 

Získáte základní vhled do problematiky žáků s SPU, obeznámíte se s jejich obtížemi a seznámíte  se 

s  efektivními způsoby  komunikace a práce s nimi v běžném vzdělávacím  proudu. Uvědomíte si nezbytnost 

spolupráce s rodinou nebo zákonnými zástupci žáka, včetně  souběžné práce se všemi pedagogickými 

pracovníky a školským poradenským zařízením. Vše bude podloženo příklady z praxe.  
 

3. seminář  

Téma: Zařazování polytechnické výchovy do výuky na I. stupni ZŠ 
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová  
Na setkání vám nabídneme praktické ukázky metod, aktivit, pracovních postupů k tématům spojeným 

s polytechnickou výchovou. Pomocí získaných informací a praktického zkoušení aktivit se můžete připravit 

na začlenění polytechnické výchovy do výuky a odnést si i náměty na tematické dny zaměřené na práci                 

s materiálem. Nabízené činnosti podporují rozvoj smyslového vnímání a tvorbu pracovních dovedností               

a návyků, které lze využívat ve většině vyučovacích předmětů na I. stupni ZŠ. V závěru bude dán prostor i pro 

příklady dobré praxe a diskuzi. 

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 

Téma: ADHD a porucha chování u žáka ve školní třídě 
Lektor:  Mgr. Šárka Reyneltová 
Získáte základní vhled do problematiky žáků s ADHD a poruchami chování, obeznámíte se s jejich obtížemi      
a naučíte se efektivním způsobům komunikace a práce s nimi ve školní třídě. Dále se dozvíte, jak na  obtíže 
ve vzdělávání těchto žáků a jak navázat  nezbytnou spolupráci s rodinou,  zákonnými zástupci,  školskými 
poradenskými zařízením a všemi pedagogickými pracovníky. Vše bude podloženo příklady z praxe. 
 

 

2. seminář 

Téma: Eva Danišová: O dvou kočičkách 
Lektor: PaedDr.  Marie Pavlovská, Ph.D. 
Program workshopu zaměříme  na žáky 1 a 2. ročníku ZŠ  a dotkneme se průřezových témat osobnostní            

a sociální výchova a dramatická výchova. Při práci s textem ,,O dvou kočičkách“,  budou využívány aktivizující 

metody jako je narativní pantomima, dramatizace, čtení s otázkami. Ukážeme si, jak žáka učit  orientaci 

v textu, vypravování, jak klást otázky a formulovat odpovědi. Použitými metodami výuky povedeme žáky 

k toleranci,  životu bez předsudků a  k utváření hodnotového žebříčku.  

 

 3. seminář  

Téma: Kterou metodu čtení v 1. třídě vybrat a proč  

Lektor:  PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Během workshopu získáte přehled o všech metodách čtení - jejich klady, nedostatky. 

Naučíte se využívat a kombinovat klady všech metod ve své výuce. 

Promítneme si super nápady a ukázky z výuky v 1. třídě. 


