
 

 

KONFERENCE PRO UČITELE 1. STUPNĚ ZŠ, 27. 3. 2020 

 

Anotace seminářů 

9:30 – 11:00  

Úvodní seminář 

Téma: Jak komunikovat s genarací ALFA?  

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Generace ALFA vyrůstá a bude vyrůstat obklopena obrazovkami mobilních telefonů, tabletů,                                 

ale i nastupujících brýlí virtuální reality. Jak s dětmi a žáky této generace komunikovat? Jak s nimi držet krok? 

Jak jim naopak předat své zkušenosti? Úvodní seminář se bude věnovat právě mezigeneračním vztahům            

a efektivní komunikaci.  

 

11:30 – 13:00 

1. seminář 

Téma: Jak nastartovat pozornost u dětí 

Lektor: Mgr. Ludmila Leinweberová 

Provedu vás krajinou mozku dítěte a souvislostmi mezi mírou stresu – pozorností – pamětí a psychickým 

rozpoložením dítěte. Zjistíte, jak vytvořit vhodné podmínky pro práci dětí, aby udržely pozornost po 

dostatečnou dobu. Naučíte se hravá a efektivní cvičení k nastartování pozornosti.    

 

2. seminář  

Téma: Ozobot - minirobot ve výuce - 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 

 

3. seminář  

Téma: Psychohygiena aneb jak si udržet psychickou rovnováhu 

Lektor: Mgr. et Mgr. Iveta Tichá  

„Naší největší potřebou a zároveň největším úspěchem, kterého můžeme v životě dosáhnout, je nalézt smysl 

svého života. Prvním krokem k tomu je poznat a pochopit sebe.“ (B. Bettelheim) 

Na semináři se zaměříme na péči o duševní zdraví a zodpovězení otázky: proč se věnovat sám sobě…? 

Budeme se zabývat problematikou zdravého životního stylu, stresu a jeho podílu na zdraví, 

psychosomatickým nazíráním na zdraví a nemoc, vybranými tématy z pozitivní psychologie. Cílem je 

připomenout si, jak si upravovat životní podmínky a životní styl tak, abychom měli dostatek energie pro sebe 

a svou profesi a cítili se co nejvíce v harmonii sami se sebou. 



 

 
4. seminář  

Téma: Co (ne) funguje na žáky - jak zvládat obtížné situace ve výuce 

Lektor: Mgr. Monika Fojtáchová 

Děti v našich třídách nejsou jen žáci, ale i osobnosti, které mají své běžné i závažnější problémy – rozvodové 

situace v rodině, sourozenecké konstelace, odmítání kolektivem…Tyto aspekty mohou vyvolávat 

problémové chování ve třídě, výuce.  Ukážeme si jak zvládat obtížné situace ve výuce, jak se v těchto situacích 

zorientovat a jak je řešit. Procvičíme si také komunikaci a budete upozorněni na některá úskalí komunikace 

s žáky. 

14:00 – 15:30 

1. seminář 

Téma: Jak naučit dítě držet tužku 
Lektor:  Mgr. Milada Smutná     

Proč neopravovat špatný úchop? Proč vymýšlet zaklínadla pro prstíky? Jaké činnosti a materiály zvolit pro 

vyvození správného úchopu? Co dětem škodí a co je brzdí v přípravě na psaní? Na workshopu si vyzkoušíte 

aktivity a pomůcky k vyvození správného úchopu psacího náčiní. 
 

2. seminář 

Téma: Ozobot - minirobot ve výuce - 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: Polytechnické vzdělávání ve školních projektech  

Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová 

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“ (Jan Amos Komenský) 

Nabídneme vám možnosti, jak vrátit technické dovednosti, představivost,  systémové a konstruktivní myšlení 
zpět do výuky. Ukážeme vám, jak začlenit polytechnickou výchovu do vzdělávacího procesu na 1. stupni 
základní školy a odnesete si  náměty na tematické dny a celé projekty zaměřené na práci s materiálem nebo 
badatelskou výuku. 

  

 

 


