
 

 

Metodický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ 

LETNÍ ŠKOLA 

Anotace seminářů: 

pondělí 12. 8.  

Naslouchejme aneb jak na prevenci 

Lektorka: Mgr. Vladislava Strnadová  

Nechtějí vaši žáci poslouchat poučky, jak se chovat, co musí a nemusí dělat, neberou 

vaše řeči o prevenci vážně? Pojďme si ukázat, jak jim naslouchat, aby oni poslouchali 

nás. Vyzkoušíme si sebepoznávací, uklidňující i interaktivní hry ve skupině.  

Vymezíme si kompetence metodika prevence a ukážeme si jak nastavit příznivou 

atmosféru napříč školou. 

 

Děti online a jejich život v kyberprostoru 
Lektorka: Mgr. Zdeňka Štefanidesová 

Jak zacházet s novým fenoménem dětí online? Vyvstává mnoho nadějí, mnoho 

otázek, ale i mnoho obav. Budeme společně diskutovat o rizicích komunikace                

a seznamování na sociálních sítích, o identitě, paralelním životě na sociálních sítích, 

o fenoménu youtuberů, počítačových her. Jak na nárůst agresivity, kyberšikany, 

kybergroomingu, netolismu. Řekneme si, jak získat v rodičích spojence pro 

nastavování hranic a pravidel, která budou dětem pomáhat v bezpečnějším pohybu 

po kyberprostoru.  

 

úterý 13. 8. - dopoledne 

Hudebka - ta nejlepší hodina  

Lektorka: Mgr. Vladislava Strnadová 

Seznámíme se nejen se strukturou hodiny, ale naučíme se spoustu konkrétních aktivit  
- říkadel, hudebních rozcviček, písní. Řekneme si jaké písničky zvolit pro motivaci      
a jak je důležitý v hudební výchově pohyb. Budeme zpívat a bavit se.. 
 

Průvodce polytechnikou 

Lektorka: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Nabídneme vám činnosti podporující rozvoj smyslového vnímání a tvorbu pracovních 

dovedností a návyků, které lze využívat v každodenním životě. Vyrábění a společné 

hledání správných postupů rozvíjí u dětí spolupráci, vzájemnou komunikaci, 

prostorovou představivost a touhu po dokončení naplánované práce. Ukážeme si jak 

začlenit polytechnickou výchovu do vzdělávacího procesu na 1. stupni ZŠ.  

 

 

 

 

 

 



 

 

úterý 13. 8. - odpoledne 

Čtenářské workshopy  

Lektorka: Mgr. Klára Smolíková 

Spisovatelka a lektorka Klára Smolíková představí strategie, kterými děti mladšího 

školního věku seznámíme s knihami, naučíme je aktivně knihy vyhledávat, 

prozkoumávat, hovořit o nich, hrát si s nimi a číst. Pozornost bude věnována                   

i současnému knižnímu trhu, jak se v záplavě knižních titulů orientovat. Vzbudit            

v dětech zájem o četbu a přiblížit svět knih mají nejen příběhy v knihách ukryté, ale 

též příběhy knih samotných.   

 

Geometrie hravě 

Lektor: Mgr. Lenka Syrová 

Poskytneme vám praktické náměty pro výuku matematiky (geometrie v rovině             

a prostoru). Sami si prakticky vyzkoušíte aktivizující metody pro výuku geometrie na 

1. stupni základní školy, např.: geometrii se skládáním papíru, provázkovou                   

a dřívkovou geometrii. Naučíte se vytvořit svůj vlastní Tangram z papíru, budete 

zkoumat Möbbiův pásek aj. Všechny tyto metody vedou k rozvoji prostorového 

vnímání. Součástí semináře bude i burza nápadů účastníků, proto pokud máte 

osvědčený tip ze své praxe, nezapomeňte ho ukázat i ostatním.  

 

středa 14. 8. - dopoledne 

Jak komunikovat s nespolupracujícím rodičem?    

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Umění komunikace je jedním ze stěžejních nástrojů pedagoga. Ve školním prostředí 

se pedagogové denně potýkají s obtížnými situacemi v rámci komunikace směrem 

k žákům a rodičům. Na semináři nahlédneme do problematiky efektivní komunikace 

především mezi učitelem a rodičem. Ukážeme si jak předcházet konfliktním situacím 

a jak takové situace řešit. 

 

Komiksem ke čtenářství 

Lektor: Jiří Walker Procházka  

Spisovatel Jiří W. Procházka představí nápady a náměty, jak žáky s komiksem 

seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. 

Na příkladech dobré praxe ukáže, jak se hraje komiksové divadlo, co je komiksová 

abeceda a které vyjadřovací prvky tvoří základní stavební kameny komiksu. 

V teoretické části se bude věnovat významu komiksu pro předčtenáře a začínající 

čtenáře i možnostem, jak pomocí komiksového média podchytit žáky čtenářsky 

slabé. 

 

 

 

 



 

 

středa 14. 8. - odpoledne 

Co (ne)funguje na žáky  

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Pojďme si ukázat, jak zvládat obtížné situace ve výuce. 

Na základě modelových situací, formou komunikačních cvičení a prožitkových her 

získáte větší vzhled do pocitů a potřeb žáka a tím i jeho motivů nepřijatelného 

chování. Ukážeme si některé strategie vedení obtížných rozhovorů se žákem, který 

například odmítá pracovat, pokládá irelevantní otázky, narušuje atmosféru ve třídě… 

 

Hravá prvouka 

Lektorka: Mgr. Veronika Dikovská 

Načerpejme společně nové nápady do hodin prvouky. Inspirujme se výrobky, 

kresbami, pracovními listy a motivujme naše žáky k tvořivosti, samostatnosti, 

k estetickému cítění i vztahu k přírodě. 

 

 čtvrtek 15. 8.  - dopoledne 

Jak na projektovou výuku 

Lektorka: Mgr. Sylvie Doláková 

Pojďme si ukázat jak pojmout, hlavně u nejmladších žáků, projektovou výuku.  

Na příkladu dvou témat (Ovoce a zelenina a Geometrické tvary) si ukážeme, jak 

zakomponovat téma do všech předmětů, jak pořídit lákavé a kvalitní portfolio 

nabytých znalostí a tím udržovat zájem a pozornost na vysokém stupni s minimální 

námahou. 

 

Jak na vyjmenovaná slova  

Lektorka: Mgr. Lenka Syrová 

Seminářem oslovíme zejména učitele 3.-5. ročníků na 1.stupni základní školy.  

Účastníkům poskytneme krátký teoretický základ pro výuku vyjmenovaných slov          

a také představíme možné přístupy výuky a didaktický materiál.  Sami si prakticky 

vyzkoušíte rozcvičky s vyjmenovanými slovy, praktické náměty a hry pro jednotlivé 

etapy výuky vyjmenovaných slov (náměty a hry pro výuku řady vyjmenovaných slov, 

slova příbuzná i pravopis). Součástí semináře budou i tvořivé činnosti 

s vyjmenovanými slovy v podobě pohybových her či tvorba krátkých slohových 

útvarů.  

 


