
 

 

KONFERENCE PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ, 16. 11. 2019 

Anotace seminářů: 

 

9:30 – 11:00  

1. seminář 

Téma: Hravá a zábavná matematika  

Lektor: Mgr. Michaela Bažacká 

Matematiku nemají děti příliš v lásce. Proto vám jí v mém bloku zkusím představit v trochu jiném provedení, 

kdy si děti hrají a přitom procvičují dané učivo. Uvidíte spoustu učebních pomůcek, nápadů i papírových her 

a navíc si každý účastník odnese praktický dárek do výuky (výukové CD Bezva matematik, které obsahuje 

matematické hry, pohádky a hravou geometrii). 
 

2. seminář  

Téma: Umíme to s vyjmenovanými slovy?  

Lektor:  Mgr. Veronika Dikovská  

S využitím pracovních karet, krátkých textů a úryvků z textu budeme pracovat ve skupinách. V průběhu 

semináře vyzkoušíme různé metody a formy práce, zejména kooperativní učení. Všechny aktivity budou 

směřovány na tématiku vyjmenovaných slov. Každý účastník si ze semináře odnese zásobník připravených 

materiálů. 

 

3. seminář  

Téma: Polytechnické vzdělávání ve školních projektech  

Lektor:  Mgr. Vladislava Bednářová 

Na worskhopu si nastíníme potřebné znalosti a praktické dovednosti z oblasti polytechnického vzdělávání       

a tvorby školních projektů.  Pomůžeme vám se, na základě vyzkoušených aktivit, připravit na začlenění 

polytechnické výchovy do vzdělávacího procesu na 1. stupni a odnést si i náměty na tematické dny a celé 

projekty zaměřené na práci s materiálem nebo badatelskou výuku. Práce žáků v oblasti technického myšlení 

zakomponovaná do projektů rozvíjí u dětí vzájemnou komunikace a spolupráci, jejich koncepční a intuitivní 

myšlení.  

 

4. seminář 

Téma: Když gramatika baví/When Grammar is Fun… 

Lektor: Mgr. Sylvie Doláková 

… žáka i učitele, je vyhráno! Nelze toho však docílit studováním gramatických přehledů v učebnici angličtiny 

ani doplňováním chybějících výrazů v pracovním sešitě.  Pohybové hry, kartičkové i slovní hry a třeba                    

i diskotéku v rytmu nepravidelných sloves ocení všichni ti, kteří chtějí do hodin angličtiny vnést příjemný, 

fungující vzruch. 

 

 

 



 

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 

Téma: Hodnotíme podle současného trendu nebo podle svých představ?   

Lektor: Mgr. Dana Forýtková 

Je hodnocení žáků v současné škole opravdu jednou  velkou neznámou? A jak jsem, dle svých pedagogických 

zkušeností, na tom já? Jsem v souladu s dodržováním principů v rámci hodnocení nastavených z Doporučení 

inkluzivních pravidel? Přijďte, nastíníme si principy, budeme  sdílet zkušenosti. 

 
2. seminář  
Téma: Jak obohatit výuku matematiky  

Lektor: Mgr. Bc. Libuše Kovářová 

Seznámíme vás s netradičními možnostmi rozvoje matematiky a logického nadání, a to pomocí výukových 

sad Matematika rukama  a sudoku a také metodikou, jak tyto aktivity zavádět do výuky. Sady umožňují 

objevitelským a  individuálním způsobem výuku obvodu a obsahu rovinných útvarů, objemu a ploch těles, 

zlomků a hranolů. Ve druhé části si ukážeme méně známé druhy sudoku tabulek, druhy pro začínající řešitele 

i volně šiřitelné zdroje zadání.  

 

3. seminář  

Téma: Se slovními mraky v oblacích 

Lektor: Mgr. Lenka Skýbová 

Už jste někdy s žáky vytvářeli slovní mraky? Co takhle to zkusit s dotykovým zařízením a rovnou v roli žáků? 
Společně se na chvíli přeneseme do vyučování a na minilekcích si ukážeme, jak lze se slovními mraky pracovat 
přímo v hodině. Z workshopu si odnesete spoustu námětů, jak je využít napříč vyučovacími předměty, 
společně s tipy, jak by mohlo vypadat vaše vyučování s využitím dotykového zařízení. Pro ty, kdo vlastní iPad 
nemají, budou na workshopu k zapůjčení.  
 

4. seminář 

Téma: Ozobot - minirobot ve výuce na I. stupni - začátky práce s ozobotem 

Lektor: Mgr. Hana Hyksová 

Seznámíme vás s minirobotem Ozobot a možností jeho využití ve vyučovacím procesu. Tato edukativní 

pomůcka rozvíjí logické myšlení, kreativitu a samostatnost, kompetenci k řešení problémů, kompetenci             

k plánování a organizování práce, podporuje aktivní přístup žáka.  

Po úvodu a principech funkce Ozobota si řekneme o kalibraci ozobota na různé podklady - práce s čárou            

a barevnými kódy (příprava podkladů, sledování chování ozobota), o  užití ozobota při různých činnostech  

(např. Výtvarná výchova, Člověk a svět práce, dopravní výchova apod.)  Kdo bude mít chuť, může si 

zasoutěžit 

 

 

 

 

 

 



 

 

14:00 – 15:30 

1. seminář 

Téma: Asistent pedagoga je v mé třídě?! Proč?! Nerozumím! 

Lektor:  Mgr. Dana Forýtková 

Mám asistenta pedagoga ve třídě. No a co si s ním mám počít?  Co po něm mohu chtít? Nechci po něm nic, 

protože mi tam překáží?! Na workshopu si  ukážeme jak rozbít zábrany, jak dojít k souladu, porozumění              

a efektivní spolupráci.  

 

2. seminář 

Téma: Ozobot - minirobot ve výuce na I. stupni - pokročilejší práce s ozobotem 

Lektor: Mgr. Hana Hyksová 

Zaměříme se na pokročilejší práci a  na využití minirobota Ozobot ve výuce matematiky, informatiky, českého 

jazyka, přírodovědy, vlastivědy apod. Práce s čárou a barevnými kódy. Ukázka velmi jednoduchého 

programování (v češtině) - nahrání připraveného programu do robota, sestavení velmi jednoduchého 

programu a ověření činnosti. Dobrovolně soutěžíme 

3. seminář  
Téma: Každá škola může být světová. A jak na to? 

Lektor: Mgr. Vladislava Strnadová  

Chcete být světoví? Máte chuť diskutovat s vašimi žáky o globálních tématech? Chcete rozšířit obzory své         

i dětí? Neváhejte si vyzkoušet výukové lekce, které fungují. Spolu si je vyzkoušíme a odnesete si je domů. 

 

4. seminář 

Téma: Proč komunikace selhává?  Umíme to zlepšit?  

Lektor: PhDr. Lucia Lacková, Ph.D.  

Pojem osobnost je odvozen od latinského výrazu persona, jehož doslovný překlad zní „maska“. Někteří 

psychologové chápou osobnost jako vnější obal, pod kterým lidé skrývají své skutečné já. Jaké je pravé já 

člověka, je náročné zjistit. Hlubší, neviditelné vrstvy reagování je nutné odhalit a popsat, neboť je pak 

následně mnohem jednodušší pochopení atypického, nekonvenčního jednání, případně i agresivních výpadů 

osoby. Neexistuje přesný, obecně použitelný, návod jak s  člověkem komunikovat a vyřizovat sporné životní 

situace, přednáškový vstup bude proto věnovaný problémům, proč komunikace může selhávat, jak je možné 

ji začít a i přes počáteční kontraproduktivitu udržet, případně zlepšit.  

 


