
 

 

LETNÍ ŠKOLA  ČEŠTINY  PRO UČITELE  

NA 2. STUPNI ZŠ A SŠ 

 

Anotace seminářů: 

pondělí 12. 8.  

Cvičení a testy v českém jazyce 
Lektorka: Mgr. Ludmila Kovaříková  

Různé druhy cvičení jsou v českém jazyce základem. Proč tedy efektivně nevyužít      
i k této činnosti technologie? Naučíme se, jak připravit domino, jednoduché Dobble, 
vlastní cvičení nebo jak si nechat splněné úkoly ohodnotit, aniž by nám oprava dala 
práci. K práci na workshopu budete potřebovat vlastní notebook a chytrý telefon 
nebo tablet. 
 
Hravá čeština  
Lektor: Mgr. František Brož 

Seminář má charakter tvůrčí dílny. Jeho účastníci si v průběhu semináře vyzkouší 

tvorbu vybraných typů hádanek, křížovek a dalších materiálů umožňujících oživení     

a odlehčení výuky českého jazyka a literatury tak, aby cílem na první pohled 

zábavných činností zůstával rozvoj znalostí a dovedností v rámci vzdělávací oblasti. 

Účastníci si vždy nejprve vyzkouší řešení lektorem vytvořených materiálů a poté se 

pokusí vytvořit analogický vlastní materiál. Seminář je orientován na rozšíření 

dovedností, které učitelé mohou tvůrčím způsobem využívat se záměrem učinit výuku 

českého jazyka a literatury pro žáky atraktivnější a přitažlivější.   

 

úterý 13. 8. - dopoledne 

Hry a hraní v českém jazyce 
Lektorka: Mgr. Ludmila Kovaříková  

Jde si v češtině hrát? Samozřejmě! A pojďme k tomu zkusit využít chytrá zařízení. 

Naučíme se připravit Kahoot, závod v Socrative, Riskuj nebo AZ kvíz. Hrát si můžeme 

se slovy, komiksy nebo fake aplikacemi. K práci na workshopu budete potřebovat 

vlastní notebook a chytrý telefon nebo tablet. 

 

Vybraná díla současné světové literatury II. 
Lektor: Mgr. František Brož 

Volné pokračování semináře Vybraná díla současné světové literatury I. Cílem 

semináře je seznámení účastníků s vybranými autory a jejich některými literárními 

díly, která v posledním dvacetiletí upoutala pozornost kritiků i čtenářů. Předmětem 

práce v semináři budou vybraná díla a texty autorů jako D. Kehlmann, J. Zeh, U. Eco, 

J. Guillou, K. Aust, D. Masłovská aj. Pozornost bude věnována především, nikoli ale 

výlučně, německé, italské a severské literatuře. Ani tentokrát není seminář zaměřen 

na prezentaci komplexních přehledových informací o současném vývoji jednotlivých 

světových literatur, ale spíše na hledání cest k rozvoji čtenářských dovedností žáků 



 

 
prostřednictvím vybraných děl některých autorů. Účastníci semináře si vyzkouší 

tvorbu pracovních listů k použití ve výuce. Absolvování semináře tedy přinese jeho 

účastníkům nejen dílčí poznatky o vybraných dílech současné světové literatury,       

ale také náměty k využití převážně nekanonických děl v hodinách českého jazyka              

a literatury. 

 

úterý 13. 8. - odpoledne 

Průlet fantastickými světy 

Lektor: Jiří Walker Procházka  

Zkušený autor a lektor Jiří W. Procházka se na české fantastické scéně pohybuje už 

přes třicet let a sám do ní svou tvorbou několikrát významně zasáhl. Nyní pomáhá 

knihovníkům a učitelům, jak fantastiku využít pro podchycení čtenářství.                     

Ve čtenářských besedách se zaměřuje především na způsoby, jak žáky a studenty 

fascinované filmy, seriály a počítačovými hrami vracet ke kořenům žánrů, ze kterých 

populární kultura čerpá. Účastníkům představí světové i české klasiky fantastických 

žánrů, ale věnovat se bude i současným knihám řadícím se do tvorby tzv. young adult.       

 

Vývojové tendence češtiny  

Lektor: Doc. PhDr. Eva Jandová, Ph.D.  

Na semináři se zaměříme na popis současné jazykové situace v České republice             
a celkový stav národního jazyka českého, na charakteristické jevy, které ovlivňují 
dnešní podobu češtiny a naznačují její podobu budoucí. 
Dále se budou probírat vývojové tendence v jednotlivých rovinách jazyka – v rovině 

zvukové a v pravopise, ve formální morfologii (s praktickými výsledky jejich 

uplatňování v deklinaci a konjugaci), v syntaxi a ve slovní zásobě a slovotvorbě.  

Součástí bude také pohled na užívání češtiny v nových elektronických médiích               

– na Internetu, v e-mailech a v textových zprávách na mobilních telefonech. 

 

středa 14. 8. - dopoledne 

Tvorba pracovních listů  

Lektor: Mgr. Klára Smolíková 

Dobře sestavený pracovní list může přispět k budování čtenářských návyků i rozvíjení 

čtenářské gramotnosti. Spisovatelka Klára Smolíková seznámí s pracovními listy, 

které tvoří ke svým knihám, i soubory, které zpracovala ke konkrétním vzdělávacím 

projektům. Účastníkům představí pracovní listy jako efektivní aktivizační metodu, 

jejíž výhodou je variabilita, snadné přizpůsobení zvoleným vzdělávacím záměrům       

a konkrétním žákům. Není podstatné, zda se do vytváření těchto materiálů pustíme 

v ruce či na počítači, důležité je, aby tato didaktická pomůcka nebyla samoúčelná       

a rozmanitými úkoly žáky zaujala. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Proč je baví čeština I 

Lektor: PhDr. Zdena Mülerová  

Seminář seznámí účastníky s tím, jak zajímavě vystavět hodiny českého jazyka              

– náměty na oživení tradiční výuky, jednoduché aktivity pro účastníky semináře, 

ukázky skupinové práce a využití interaktivních programů při výuce mateřského 

jazyka. Zaměříme se na oblasti: Slovo a slovní zásoba (aktivity: Přesmyčky, 

skládačky, scrabble, labyrinty, doplňovačky, jazykolamy, mřížovka, stupido, šifry, 

jazykové rébusy a další jazykové hry) a Tvarosloví (různé obměny hry Země, město,.. 

zaměřené na slovní druhy (např. Popřizači,..), příběhy, policejní kartotéka, 

schovávačka vzorů, domino, doplňovačky, kombinované texty, vetřelci, mřížovky, 

kvarteta, šifrované zprávy, atd.   

 

středa 14. 8. - odpoledne 

Proč je baví čeština II 

Lektor: PhDr. Zdena Mülerová  

Seminář seznámí účastníky s tím, jak zajímavě hodiny českého jazyka – náměty na 

oživení tradiční výuky, jednoduché aktivity pro účastníky semináře, ukázky skupinové 

práce a využití interaktivních programů při výuce mateřského jazyka  

Zaměříme se na oblasti: Skladba (Větné vzorce, královská rodina, problémová 

metoda ve výuce, tichomořští domorodci, šifrované zprávy, vtipnější vyhrává, 

domino, skládačky, doplňovačky, pyramidy, prázdné grafy, atd.) a Pravopis (hry 

zaměřené na procvičení vyjmenovaných slov (štafeta, poezie, ..), souboj ypsilonu      

s jotou, hry k procvičení interpunkčních znamének, ztracená slova, jazykové 

kimovky, pravopisný popletník, atd.  

 

Výtvarná výchova v hodinách slohu 

Lektorka: Mgr. Jarmila Sulovská 

Cílem semináře je seznámit pedagogy s netradičními postupy ve vyučování ČJL na 

základě vazby s výtvarnou výchovou. Jak navodit příznivé klima ve třídě a motivovat 

žáky k práci, ukázat jim, jak se v určitých obdobích jednotlivé druhy umění vzájemně 

ovlivňovaly a doplňovaly. Je třeba naučit žáky vnímat umění komplexně a patřičně 

ho prožívat. Žák má být schopen vyjádřit své pocity při styku s jednotlivými druhy 

umění. Aktivity učitelé využijí nejen v hodinách slohu. 

 

čtvrtek 15. 8.  – dopoledne 

Práce s reklamními a autentickými materiály 

Lektorka: Mgr. Jarmila Sulovská  

Cílem semináře je poskytnout inspiraci, jak využít tištěné i audiovizuální reklamy 

v hodině českého jazyka a jak naučit žáky pracovat s rozmanitými autentickými 

materiály. Jde o to, aby byli účastníci semináře, v souladu s požadavkem na spojení 

školy se životem, připraveni rozvíjet schopnost svých žáků vnímat jazyk reklamy          

a vyhnout se její manipulaci. V současné době je osvěta v tomto směru nesmírně 



 

 
žádoucí. Je nezbytné ukázat žákům bohatost mateřského jazyka a možnosti, jak 

s ním pracovat. Dalším cílem je inspirovat učitele, jak při práci s autentickými texty  

vést žáky k pozorné četbě - čtenářské gramotnosti - a k patřičné samostatnosti 

v práci s textem. V souladu se ŠVP rozvíjet klíčové kompetence, vést žáky                         

k  praktickému řešení problémů, ke kooperaci i k samostatnosti. 

 

Literatura pro děti a mládež 

Lektorka: Bc. Marie Gorylová 

Knihovnice z třinecké knihovny si pro vás připravila přehled knižních novinek                 

a zajímavých titulů pro děti a mládež. Dozvíte se tipy na lákavé čtení rozdělené 

podle literárních žánrů. Na vlastní kůži se seznámíte s knihami, které si mladí vybírají 

a půjčují. Zamyslíme se taky nad tím, čím zaujmout slabší čtenáře. Seminář vám 

zároveň nabídne způsob, jak se ve velké nabídce nových titulů orientovat. 

 

Večerní beseda: Spisovatelé na cestách  

Spisovatelé Klára Smolíková a Jiří W. Procházka navštíví během roku desítky knihoven 

a škol a své postřehy zpracovali do několika rubrik v časopise Čtenář – o čtenářských 

workshopech, literárních dílnách, audioknihách, komiksech a fantastice. Co se na 

stránky nevešlo nebo zůstalo mezi řádky?  

 

Mgr. Klára Smolíková, oceňovaná spisovatelka dětských knih a scenáristka, zároveň zkušená lektorka 

a autorka mnoha metodických materiálů. Osm let vedla seminář mediální výchovy na Pedagogické 

fakultě UK, deset let učila studenty knihovnictví. Prostřednictvím workshopů hledá způsoby, jak 

zatraktivnit knihu a četbu mezi dětmi a mladými čtenáři. 

http://klarasmolikova.cz 

Jiří W. Procházka, renomovaný spisovatel, jenž za svou tvorbu získal několik žánrových literárních cen. 

Od 80. let píše fantasy, sci-fi, horory či detektivky. Tvoří i knihy pro děti a scénáře k dětským komiksům. 

Od devadesátých let dělal porotce literárních soutěží a pořádal literární dílny. Poslední roky působí jako 

lektor pořadů o literatuře pro 1. a 2. stupeň ZŠ.     

http://www.jwp-prochazka.cz/ 

 

http://klarasmolikova.cz/
http://www.jwp-prochazka.cz/

