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Co vás na letní škole čeká? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lektorský tým je pro vás sestaven z erudovaných odborníků, kteří mají mnohaleté zkušenosti 

se vzděláváním pedagogických pracovníků. Těšit se můžete na Zdeňku Dudovou, Erika 

Glika, Helenu Chýlovou, Leonu Mechúrovou, Františka Oplatka, Martina Proška, Ninu 

Rutovou, Kateřinu Sládkovou a Vítězslavu Tejkalovou.   

 

 

Termín konání: 20.–23. 8. 2018  

Termín pro přihlášení: 16. 7. 2018 

Hodinová dotace: 24 x 45 min. 

Místo konání: UNI, Hotel Luna, s. r. o., Kouty 77, Ledeč nad Sázavou* 

Cena: 6 200 Kč 
Cena zahrnuje ubytování, stravu a kurzovné. 

*Pokud pojedete vlakem nebo autobusem, rádi pro vás zajistíme dopravu na místo konání 

z měst Ledeč nad Sázavou či Světlá nad Sázavou.  

 

Na letní škole budete mít možnost seznámit se s různými 

aktivizačními metodami, získáte řadu praktických námětů 

využitelných v hodinách českého jazyka na 1. i 2. stupni 

ZŠ.  

 

Probereme jednotlivé etapy správné výuky čtení gene-

tickou metodou, aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti 

či význam ilustrace v rozvoji čtenářství. Ukážeme si, jak 

zavést a didakticky využívat dílny psaní a čtení, jak 

pracovat s populárně-naučnými texty. Nabídneme semi-

náře na dramatickou výchovu, scénické čtení nebo na 

práci s netradiční loutkou. K zajímavým tématům také 

řadíme téma pravopisu, interpunkce či vlastních jmen.  

 

 

Letní škola češtiny pro 1. a 2. stupeň ZŠ  
 

 Akreditováno MŠMT v systému DVPP 
 

Pestrý a zajímavý program 

Kvalifikovaní a zkušení lektoři 
 



Program 
Sestavte si z nabídky seminářů a dílen program dle vlastních potřeb – v každém bloku si 

vyberte jeden seminář.  

Červeně vyznačené semináře jsou vhodné pro učitele na 2. stupni, nicméně se jich 

mohou účastnit i vyučující na 1. stupni. Vzdělávací bloky zahrnují 30minutovou přestávku 

s možností občerstvení. Každý účastník absolvuje celkově 24hodinový vzdělávací 

program. 

 

1. den  

1. Od příběhu s dětským hrdinou k dramatické akci – František Oplatek  

2. Kontinuální vývoj čtenářství v dílně čtení od 1. do 5. ročníku – Kateřina Sládková  

3. Křížem krážem pravopisem – Helena Chýlová  

2. den 

1. Jak na genetickou metodu? – Leona Mechúrová  

2. Metody dramatické a literární výchovy ve výuce hudební výchovy – František Oplatek  

3. Tajemství vlastních jmen ve školní praxi – Helena Chýlová  

4. Využití oborových textů ve výuce na 1. stupni – Leona Mechúrová 

5. Využití běžných předmětů jako loutek v hodinách českého jazyka – František Oplatek 

6. Tvořivé psaní – Nina Rutová  

3. den 

1. Světoví Češi a 100 dobrých – oslavte 100 let republiky třídním nebo školním 

projektem – Nina Rutová   

2. Scénické čtení v literárních hodinách – František Oplatek  

3. Situace české literatury po roce 1989 s důrazem na nejnovější prózu – Erik Gilk   

4. Dílna psaní – Zdeňka Dudová  

5. Filozofie pro děti – Nina Rutová  

6. Psaní čárky z pohledu školy a jazykové poradny – Martin Prošek  

4. den 

1. Ilustrace jako nástroj k rozvoji čtenářství – Zdeňka Dudová, Vítězslava Tejkalová   

2. Zlaté čtení – Nina Rutová 

3. Literární kritika – teorie a praxe – Erik Gilk 

 

Během letní školy bude probíhat výstavka učebnic, slovníků a encyklopedií. Knihy si zde 

budete moct objednat s 20% slevou. 

Podrobnější informace k Letní škole včetně programu, anotací 
seminářů a přihlášení najdete na https://seminare.fraus.cz. 

 

 

https://seminare.fraus.cz/

