
 

 

Letní škola pro učitele 1. stupně ZŠ 

Anotace seminářů: 

pondělí 9. 8. 2021 - odpoledne 

Jeden svět, aneb jak všechno souvisí se vším, a nejen ve škole 
Lektor: Mgr. Vladislava Strnadová 
Náš společný čas začneme tím, že si hodíme KOSTKOU. Popíšeme to, jak vnímáme 
globální  výchovu  a  sami   sebe. Srovnáme  si  myšlenky, zazpíváme  si, přečteme  
si text. Vzpomeneme si, co nám text připomíná, čím je nám blízký. Popřemýšlíme, 
co  bychom  mohli  udělat  jinak  a  budeme argumentovat, sdílet. Materiál  
použijeme v hodinách českého jazyka, hudební výchovy, občanské výchovy. Možná 
se rozhodneme pro celoškolní projekt – téma VODA. Odneseme si připravené texty, 

odkazy, příklady dobré praxe a dobrou náladu a motivaci k práci. 
 

Aktivity podporující motivaci a pozornost u dětí 
Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Během setkání se seznámíte s možnostmi nových přístupů podporujících přirozený 
rozvoj kreativity, práce s motivací a cíleným zapojováním pozornosti u dětí I. stupně 
ZŠ. Prostřednictvím krátkých vstupů si vyzkoušíte aktivity využívající prvky 
badatelství,  prožitkového   učení  a učení zaměřeného na využívání smyslů. Jedná 
se o aktivity, které nejsou náročné na přípravu a  pomůcky, které si lze s dětmi 
vytvořit ve školním prostředí. Součástí semináře bude také diskuze  o tom, jak přivést 
děti hravou  formou  ke  zkoumání  materiálů a tvořivosti, k rozvíjení logického 
myšlení a k posilování smyslového vnímání. 

  
úterý 10. 8. 2021 – dopoledne 

Jak učit děti zvládat stres a budovat odolnost  

Lektor: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

Seminář vám nabídne elementární poznatky a dovednosti týkající se schopnosti 
rozpoznat a zvládat stresové zátěžové situace, učit se budovat tzv. pružnou odolnost 
(rezilienci), přirozenou schopnost obnovovat své vnitřní zdroje a schopnost 
zpracovávat přicházející stresové situace – to vše v kontextu běžného školního nebo 
domácího prostředí s cílem využít a rozšířit své přirozené seberegulační dovednosti. 
Součástí semináře budou jednoduchá praktická cvičení a aktivity, které u dětí budují 
a posilují schopnost pracovat se zátěžovými situacemi, a které může pedagogický 
pracovník průběžně během dne zařazovat do běžné výuky. 
 

úterý 10. 8. 2021 – odpoledne 

Čeština jako hra – nápadníček aktivit do hodin ČJ na 1. stupni 

Lektorka: PhDr. Zdenka Müllerová 

Během semináře získáte náměty na oživení tradiční výuky českého jazyka. Netradiční 

a hravé metody se zřetelem k získávání a osvojování klíčových kompetencí. 

Jednoduché i náročnější aktivity, ukázky skupinové práce a využití projektů menšího 

i většího rozsahu při výuce mateřského jazyka. Prožitkové metody a jejich uplatnění 

při výuce. Neformální učení, které žáky baví, je právě proto tak efektivní. Seminář 



 

 
bude inspirací pro učitele, jak zvládnout náročnější přípravu pro tento typ učení. 

Známé i méně známé hry a aktivity mohou nalézt své místo v komunikaci, jazykové 

výchově a pravopisném výcviku. Náměty na herní aktivity při výuce českého jazyka. 

Vyzkoušení vybraných her ve skupině. Ukázka praktických nápadů k dalšímu využití 

a pomůcek. Účastníci semináře získají také soubor materiálů využitelných v přípravě 

na vyučování. 

 

středa 11. 8. 2021 - dopoledne 

Výtvarný rok 

Lektor: Lena Banszel Freyová 

Na pracovním workshopu si ukážeme jakou výtvarnou a pracovní činnost zařadit 

tematicky dle ročních období – jaro, léto, podzim, zima. Každé  z  období je spjato 

s tradicemi, zvyky, znaky. Ukážeme si jaké běžné materiály a přírodniny je možné 

pro práci využít.   

 

středa 11. 8. 2021 - odpoledne 

Hry v matematice 

Lektor: Mgr. Alena Ščuková  

Na semináři nabídneme ukázku pomůcek a her, které lze zařadit do výuky 

matematiky na 1. stupni ZŠ.  Některé pomůcky si sami vyrobíte, hry vyzkoušíte. 

Nahlédnete  do ukázek projektové výuky v rámci oblasti matematika a její aplikace 

v návaznosti na on-line a distanční výuku. Bude také představena kniha lektorky – 

Hry v matematice. 

 

čtvrtek 12. 8. 2021 – dopoledne 

Lepší všímavostí k osobnostnímu rozvoji - Mindfulness 

Lektorka: Hana Balnarová  

Na semináři nabídneme ukázku, jak je možno rozvíjet osobní kvality a profesionální 
sebereflexi za použití prvků tzv. Mindfulness. Dochází k posilování schopnosti 
zaměřovat se na plné prožívání přítomnosti, nehodnocení minulosti či obav 
z budoucnosti což vede k sebepoznání, prevenci stresu a syndromu vyhoření, zlepšení 
soustředění a schopnosti zvládat problémové situace. Teoretické poznatky budou 
doplněny praktickými ukázkami, prací ve dvojicích, skupinovou prací. Seminář vám 
pomůže lépe porozumět sobě samým, zklidnit se, soustředit a budovat tak lepší 
vztahy ke svému okolí – při práci s dětmi, kolegy. 
 

 

 


