
 

 

 Metodický kurz pro učitele 1. stupně ZŠ 

LETNÍ ŠKOLA 

Anotace seminářů: 

pondělí 10. 8. - odpoledne 

JAK NA GLOBÁLNÍ VÝCHOVU, ANEB BUĎME SVĚTOVÍ…. 

Lektorka: Mgr. Vladislava Strnadová  

Jak uchopit téma globální výchovy? Jak je udělat pro žáky zajímavé? Zabývejme se 

společně otázkami rozvoje člověka, společnosti a životního prostředí. S globální 

výchovou koresponduje způsobilost chápat a respektovat i jiné než vlastní kultury, 

hodnoty, postoje a připravuje jedince pro život v současné multikulturní civilizaci. 

Všechny teoretické poznatky budou aplikovány na ukázky konkrétních tematických 

vyučovacích hodin. 

 

U VELIKÉ ŘEKY   

Lektorka: Mgr. Zdeňka Štefanidesová 

Seminář zaměřený na tematiku naší nejstarší historie a archeologie vám nabídne 

praktické náměty jak tyto témata zprostředkovat dětem ve výuce vlastivědy. 

Seznámíte se a sami si prakticky vyzkoušíte aktivity podporující mezipředmětové 

vztahy (podpořené výtvarnými, dramatickými a hudebními vstupy), náměty pro 

tvorbu tematických bloků. Na vlastní kůži si také zažijete práci s příběhem, prvky 

artefiletiky, výstupy a ukázky prací žáků, kteří tímto typem výuky prošli.  

 

úterý 11. 8. - dopoledne 

LAND ART A PŘÍRODNÍ ŽIVLY 

Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová  

Na semináři si ukážeme, jak  využít  landartové prvky při volné výtvarné tvorbě dětí,  

tentokrát tematicky zaměřené na projevy čtyř základních přírodních živlů (země, 

vody, ohně a vzduchu) v přírodě i v nás samotných. Vyzkoušíme si také práci                    

s jednoduchým výtvarným příběhem za pomoci metod intuitivní a prožitkové 

pedagogiky, které vedou děti k tvořivosti a citlivě u nich rozvíjejí především kreativní 

část osobnosti. 

 

OZOBOT – MINIROBOT VE VÝUCE NA 1. STUPNI - začátky práce s ozobotem  

Lektorka: 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, o užití 

ozobota při různých činnostech, jeho zapojení do výuky v různých předmětech - 

Matematika a její aplikace, Fyzika, Výtvarná výchova, Člověk a svět práce, dopravní 

výchova apod. Kdo bude mít chuť, může si zasoutěžit. 



 

 
úterý 11. 8. - odpoledne 

JAK NA „TĚŽKÝ“ PRAVOPIS 

Lektorka: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Získejme jistotu v tom, které pravopisné jevy musíme na 1. stupni učit, kdy a jakými 

způsoby. Zmapujeme, které učivo je nejtěžší a proč. Ukážeme, jak žákům pomoci 

při jeho nácviku. Prakticky předvedeme, jak je důležité respektovat metodický 

postup při výuce náročných jevů - bez „přeskočení“ kterékoli etapy. Vše doložíme 

na ukázkách z pracovního sešitu Tajemství pravopisu. Shlédneme zajímavé příklady 

z praxe a vyzkoušíme fungující metody a postupy. Naučíme se, jak pracovat 

s Pravidly pravopisu aj. pravopisnými pomůckami. 

 

OZOBOT – MINIROBOT VE VÝUCE NA 1. STUPNI - pokročilejší práce s ozobotem 

Lektorka: Mgr. Hana Hyksová 

Zaměříme se na pokročilejší práci a na využití minirobota Ozobot ve výuce 

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 

jeho činnosti.  A zase soutěžíme! 

 

středa 12. 8. - dopoledne 

VÝCVIK PSANÍ OD ČÁRY K PÍSMENŮM… 

Lektorka: PaedDr. Hana Mühlhauserová 

Pojďme společně projít nelehkou cestu výcviku psaní od grafomotoriky až k psacímu 

písmu - vázanému. Vysvětlíme a předvedeme prakticky, jak uvolnit ztuhlé prsty          

a ruku, jaká cvičení a pomůcky zařazovat před psaním a proč. Projdeme základní 

grafomotorické prvky ve správné posloupnosti - od nejjednodušších po složité. 

Ukážeme si grafomotorické listy a videa při jejich realizaci. Upozorníme na problémy 

a vyzkoušíme možnosti nápravy. Postupně dojdeme až k nácviku psacího písma, 

k časovému rozvržení i metodickému postupu. 

 

MATEMATIKA MŮŽE BÝT ZÁBAVOU PRO KAŽDÉHO  

Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová  

Buďme dětem v matematice průvodcem na cestě k objevování, tvoření, hledání 

různých způsobů řešení a sdílení zkušeností. Učme  matematikou, která jde od 

praktické zkušenosti k pojmu. Ukážeme si řadu smysluplných pomůcek a aktivit 

ověřených praxí. Budeme diskutovat roli učitele, způsob hodnocení, spolupráci 

s rodiči. 

 

středa 12. 8. - odpoledne 

JAK NA POLYTECHNIKU NA 1. STUPNI ZŠ   
Lektor: Mgr. Vladislava Bednářová  

Stále si nejste jisti jak polytechniku zařadit přirozeně do výuky? 

Jaké aktivity budou děti bavit? Jak je připravit, aby vedly k rozvoji technického 

myšlení a gramotnosti? Na workshopu si ukážeme a vyzkoušíme vědecké pokusy, práci 



 

 
s materiálem, nahlédneme do 2D a 3D geometrie. Budete se moci také inspirovat 

využitím stavebnic a robotických hraček ve výuce.   

 

JSEM ASERTIVNÍ – UMÍM NASLOUCHAT, KOMUNIKOVAT…. 

Lektorka: Mgr. Dana Forýtková  

Komunikace nás provází celým dnem. Jako učitel v rámci své práce 

potřebuji komunikovat – se žáky, s rodiči, s vedením školy… Proto se v rámci 

semináře zaměříme na aktivity spojené s nácvikem aktivního naslouchání, dovedností 

verbálního i neverbálního sdělování v různých situacích např. asertivní komunikaci, 

dovednosti komunikační obrany manipulaci, otevřenou a pozitivní komunikaci. 

 

 čtvrtek 13. 8.  - dopoledne 
HODNOTÍME SPRAVEDLIVĚ?  
Lektorka: Mgr. Dana Forýtková 

Vysvětlíme si rozdíly mezi sumativním a formativním hodnocením a pojmy kriteriální 

hodnocení, vrstevnické hodnocení a slovní hodnocení. Pohovoříme o strategiích            

a konkrétních technikách formativního hodnocení – Semafor, Pravidlo A-B-C, Uznání 

a otázka, Vzájemné hodnocení, Pohyby, Hodnotící komunitní kruh apod. a sdělíme    

si vlastní zkušenosti z praxe. 
 

CHCI ODPOČÍVAT A COBY UČITEL NEZBLÁZNIT SE…. 

Lektor:  PhDr. Tereza Kimplová, PhD. 

Jako učitel se vystavuji každodennímu emočnímu vypětí – komunikuji se žáky, rodiči, 

kolegy. Zdokonaluji se v oboru i v komunikativních kompetencích a kompetencích 

k řešení problémů. Chci se ale věnovat  i sám/sama sobě! Jak relaxovat, předcházet 

syndromu vyhoření, jak zvládat změny, manipulaci, agresivitu, tlaky na 

výkonnost…Pojďme si ukázat, jak na to! 

 

 


