
 
 

Konference pro učitele 1. stupně – 26. 11. 2016 
 

Anotace seminářů: 
 
1. blok od 9.30 - 11.00 hod.   
 
Jak na pamětné počítání 
Lektorka: PhDr. Jitka Michnová 
 
Častá otázka v souvislosti s matematikou prof. Hejného zní: Budou děti umět počítat? Na této 
dílně budeme hledat na otázku odpověď. Společně budeme řešit úlohy, které cílí na mnohé 
počítání z paměti. Zároveň budeme diskutovat přidanou hodnotu úloh, kterou se tyto úlohy liší 
od standardních sloupečků. Do jaké míry je tímto zajištěno, aby žáci dostatečně procvičovali 
pamětné počítání, si vyhodnotí účastník dílny sám. Součástí dílny bude diskuse.  
 
Jak dovést žáky k objevu  
Lektorka: PhDr. Eva Bomerová 
 
Řada matematických úloh staví na touze dětí přijít na "fígl, trik, kouzlo". Aniž by k tomu byly 
učitelem nabádány, děti tato touha vede ke spoustě numerického počítání. Na semináři se 
společně pokusíme odhalit "kouzla" v násobilkových obdélnících, ve stovkové tabulce,  
ve sčítacích trojúhelnících a v dalších aritmetických prostředích. Diskutovat budeme zejména roli 
učitele v hodinách. 

 
Poznáváme přírodu všemi smysly 1 
Lektorka: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 
 
Seminář je zaměřen na problematiku integrovaného pojetí přírodovědné výuky v nižších ročnících 
(1. – 3. třída) primární školy. Účastníci semináře si vytvoří tematické portfolio a prakticky ověří 
náměty využitelné ve výuce v rámci vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět dle současného kurikula. 
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou integrovaného pojetí přírodovědné výuky 
na primární škole a učitelé by měli poté být schopni aplikovat tyto postupy ve výuce a rozvíjet 
tuto oblast u svých žáků. 

 
Jolly Phonics – Jak zábavně, rychle a účinně naučit děti číst a psát anglicky 
Lektorka: Mgr. Kateřina Švejdová 
 
Jolly Phonics – seminář o tom, jak naučit číst a psát zábavnou formou se zapojením více smyslů. 
Tato metoda je skvělým základem pro čtení a psaní. Využívá syntetickou fonickou metodu, kterou 
učí znění jednotlivých hlásek způsobem, který je zábavný a zapojuje více smyslů. Jolly Phonics 
používá 42 hlavních anglických zvuků. Každý zvuk je spojen s úkonem, který dětem pomáhá 
zapamatovat si písmena, která ho představují. Děti se tak učí každé písmeno podle zvuku, ne 
jména. Jména jednotlivých písmen budou následovat později. Jolly Phonics je vhodné pro žáky až  
do věku devíti let. 



 
 

2. blok od 11.30 - 13.00 hod.   
 
Jak na písemné algoritmy 
Lektorka: PhDr. Jitka Michnová 
 
V souvislosti s matematikou prof. Hejného lidé obecně tuší, že je postavená na objevování 
matematiky žáky. Je však možné, aby žáci objevovali i tak samozřejmé jevy, jako je např. písemné 
odčítání? Pokud ano, jak se následně algoritmus procvičuje? Zda, případně jak může žák objevit 
algoritmus, budeme společně řešit s účastníky dílny. Chybět nebude ani diskuse účastníků jak nad 
řešením konkrétních úloh, tak nad rolí učitele v hodinách matematiky. 
 
Biland 
Lektorka: PhDr. Eva Bomerová 
 
Téma jiné než desítkové soustavy pomáhá žákům získávat nové zkušenosti s čísly a tím snížit 
rizika, plynoucí z učení bez porozumění. Vydáme se na cestu do pohádkové země Biland, kde 
neexistují čísla a přesto se tam počítá. Dvojková soustava již na prvním stupni? Proč? A jak na to? 
Na semináři budeme "čarovat" a pokusíme se nalézt odpověď na položené otázky. Vše bude 
ilustrováno na konkrétním příkladu z praxe, vyzkoušíme si činnost, kterou lze využít přímo v 
hodinách. 
 
Jak začít s dílnou čtení 
Lektorka: Mgr. Lenka Syrová 
 
Seminář je určen učitelům 1. stupně, kteří uvažují o zavedení dílen čtení a stále neví, jak začít. 
Seminář je seznámí s organizací dílen čtení, jejími pravidly a časovou náročností. Seznámíte se  
s materiály, které jsou na trhu k dispozici.  Na praktickém příkladu si sami jednu takovou dílnu 
čtení zažijete, včetně následné reflexe. Účastníkům doporučuji přinést si s sebou jednu dětskou 
knihu (beletrie). 
 
Poznáváme přírodu všemi smysly 2 
Lektorka: PhDr. Jitka Petrová, Ph.D. 
 
Seminář je zaměřen na problematiku integrovaného pojetí přírodovědné výuky ve vyšších 
ročnících (4. a 5. třída) primární školy. V průběhu semináře si účastníci osvojí praktické náměty z 
oblasti astronomické, fyzikální, fyzikálně-chemické, mineralogicko-petrograficko-pedologické, 
meteorologické, botanické, zoologické a z oblasti biologie člověka. Cílem semináře je seznámit 
účastníky s problematikou integrovaného pojetí přírodovědné výuky na primární škole a učitelé 
by měli poté být schopni aplikovat tyto postupy ve výuce a rozvíjet tuto oblast u svých žáků. 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. blok od 14.00 - 15.30 hod.   
Jak na obsahy a obvody  
Lektorka: PhDr. Jitka Michnová 
Jak zařídit, aby žáci nezaměňovali obvod s obsahem? To bude klíčová otázka této dílny. Společně 
projdeme průřezem úloh od elementárních po komplikované, při kterých budeme nuceni 
soustavně mezi oběma pojmy rozlišovat, a které žáky připravují na porozumění oběma pojmům. 
Jednotlivé úlohy si vyzkoušíme prakticky. Diskutovat budeme problematické momenty, které 
mohou v souvislosti s učivem nastat a další otázky, které účastníci dílny položí. 
 
Jak na rovnice 
Lektorka: PhDr. Eva Bomerová 
Nechcete děti pouze učit mechanismy a postupy řešení rovnic, kdy dítě může dojít ke správnému 
výsledku, aniž by rozumělo podstatě? Nechcete vycházet od matematického jazyka, který je 
zejména mladším dětem nesrozumitelný? Na semináři se seznámíte s několika různými 
prostředími, která budují porozumění rovnicím již od první třídy. Zejména budou zmíněna 
prostředí Myslím si, Děda Lesoň, Hadi a Váhy. Již děti mladšího školního věku dokáží vybrat 
vhodné prostředí pro řešení rovnice, zapsat rovnici pomocí několika prostředí, vše  
s porozuměním. Od jazyka mateřského se tak dostávají k jazyku matematickému, který zúročí na 
druhém stupni. 
 
Hry a hříčky nejen se slovíčky 
Lektorka: Mgr. Lenka Syrová 
Seminář nabídne učitelům pestrou směs aktivizujících činností do hodin českého jazyka  
od 3. do 5. ročníku. Seznámíte se s různými typy pohybových her se zaměřením na procvičení 
mluvnických jevů, ale také s hrami, které vedou k rozvoji slovní zásoby žáků či procvičení 
mluvnických jevů.  Veškeré náměty lze využít v jazykové a komunikační složce českého jazyka. 
 
Let´s have FUN with YLE exams (Bavme se zkouškami YLE) 
Lektorka: Mgr. Tereza Havrlantová 
 
Seminář se zabývá přípravou na YLE zkoušky (Young Learners English), které jsou navrženy k 
povzbuzení žáků základních škol v tom, co už v angličtině dokážou. Hlavním cílem YLE testů je 
budovat motivací za užití nejrůznějších barevných a zajímavých úkolů. Čtyři jazykové dovednosti 
(poslech, čtení, psaní a mluvení) jsou zahrnuty ve všech třech YLE úrovních (Starters, Movers, 
Flyers). Účastníci se na semináři seznámí jak s formátem YLE zkoušky, tak s celou škálou 
přípravných materiálů (učebnice, cvičné testy, handbooky, plakáty atd.). 
 
Odborný garant konference: 
Mgr. Petra Ocelková | mobil: 777 808 177 | email: ocelkova@hello.cz | web:hello.cz 
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