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Seznam přednášejících a lektorů 

doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. 

Cesta Labe z Krkonoš do Severního moře - průvodce krajinnou ekologií 
přednáška 
Krajina je prostor, ve kterém žijeme. A krajinná ekologie je vědní obor studující přírodní 
podmínky a lidské činnosti, které krajinu utvářejí. Velmi pestrá cesta „vodní kapky“ z rašelinišť 
Krkonoš až k tuleňům do Severního moře nám umožňuje seznámit se s hlavními zákonitostmi 
tohoto oboru na místech, která buď dobře známe, nebo se můžeme snadno rozhodnout je 
poznat. 
 
 
Mgr. Karel Bárta 

Činnost České školní inspekce a hodnocení školy 
přednáška 
Jaký je průběh inspekční činnosti na školách? Podle jakých kritérií probíhá hodnocení školy a 
učitele? S těmito i dalšími tématy seznámí studenty přednáška dlouholetého ředitele 
Libereckého inspektorátu České školní inspekce. 
  
 
Mgr. Justina Danišová 

Učíme se venku 
workshop 
Jak a proč učit venku nejen přírodovědu, ale také vyjmenovaná slova, násobilku a oživlou 
historii. Ukážeme si, jak zdarma získat pomůcky, jaké vybavení do terénu se nám osvědčilo. 
Objevíme interaktivní učebnu, která je v okolí každé školy, i to, jak učení venku zlepšuje 
pozornost a studijní výsledky dětí. 
 
 
Mgr. Jana Duňková 

Individuální (domácí) vzdělávání v praxi 
seminář 
Jak vzdělávat děti individuálně? Jaké pomůcky a postupy používat v domácím vzdělávání? 
Seminář seznámí studenty se současným trendem v primárním vzdělávání, se zkušenostmi ze 
setkávání s rodinami a komunitními školami i s příklady dobré praxe. 
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Ing. Tereza Hrůzová 

Waldorfská pedagogika v praxi i teorii.  
seminář 
Epochové vyučování českého jazyka ve druhé třídě waldorfského vzdělávání. Rytmická, 
vyučovací a vyprávěcí část vyučování. Diskuze k tématu waldorfského vzdělávání. Waldorfské 
třídy v Liberci – historie. Praktické ukázky eurytmie a kreslení forem. 
Seminář proběhne ve waldorfské ZŠ Gollova 394/4, odloučeném pracovišti ZŠ Kaplického, 
Liberec 
 
 
PhDr. Jana Johnová, Ph.D. 

Aktivní práce s pohádkou/příběhem jako součást rozvoje čtenářské gramotnosti 
workshop  
Účastníci si prakticky vyzkouší vybrané metody rozvoje čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně. 
Osvojí si, jak žáky motivovat, zlepšovat jejich techniku čtení. Součástí aktivity je i diskuse 
k problematice rozvoje čtenářské gramotnosti. 
 
 
Mgr. Jakub Kahánek 

Ze života Montessori školy 
beseda 
Co je to Montessori pedagogika a jak funguje v každodenní praxi?  
Na kterých principech je naše výuka postavena?  
Jak vypadají pomůcky, prostřednictvím nichž objevujeme to, co běžně bývá v učebnicích?  
Srdečně vás zvu vás na besedu, během níž spolu nahlédneme pod pokličku života (v) jablonecké 
Montessori ZŠ. 
Besedou vás provede učitel ZŠ Montessori Jablonec nad Nisou spolu se svými žáky. 
 
 
Mgr. Miluše Kodatová 

Práce s romskými žáky a sociálně vyloučenými dětmi na 1. st. ZŠ 
seminář 
Vzdělávání sociálně vyloučených a romských žáků v rámci minimálních očekávaných výstupů 
stanovených RVP ZV. Praktická doporučení pro pedagogickou praxi ve školách, zkušenosti, 
ověřené postupy. 
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MgA. Jana Konvalinková, Ph.D. 

Píseň a grafomotorické aktivity na 1. st. ZŠ 
workshop 
Píseň a grafomotorické aktivity na 1. st. ZŠ představí práci s elementární grafomotorikou – oblé, 
rovné čáry, kde rytmicita písně je podpůrným impulzem, tematickou oporou a pomáhá 
podporovat fantazii pro následné hledání a dotváření obrazů ve hře čar ukrytých. 
 
 
Mgr. Lenka Langrová 

Školní zralost a nástup dítěte do ZŠ 
seminář 
Seminář vedený pracovnicí PPP v Liberci představí základní metody a nástroje diagnostiky 
školní zralosti ve školním poradenském zařízení. Účastníci získají informace o možnostech 
učitelky 1. stupně ZŠ při rozpoznávání nezralosti žáka a při získávání podpory ze strany 
poradenských zařízení. Lektorka poskytne doporučení k intervencím učitelky při rozvoji dílčích 
oblastí vývoje dítěte - žáka 1. třídy.  
 
 
Bc. Barbora Míšková 

Dopravní výchova dětí na 1. st. ZŠ  
seminář 
Seznámení s možnostmi dopravní výchovy na 1. Stupni ZŠ, a to na příkladu dobré praxe. 
Představení dostupných materiálů pro výuku DV, interaktivní materiály.  
Dopravní výchova hrou, implementace dopravní výchovy do výukových plánů 1. st. ZŠ. 
Interaktivní materiály vhodné pro výuku dopravní výchovy v ZŠ – přehled, použití, dostupnost. 
Dětské dopravní hřiště – možnosti využití, náměty, hry. 
 
 
Mgr. Jana Modrá 

Fascinující svět včel a hmyzu 
workshop 
Workshop seznamuje se stejnojmenným projektem a může být inspirací, jak hravou formou 
přiblížit dětem svět hmyzu, lépe se do něj vcítit a tím se učit respektu ke všem živým tvorům.  
Všechny aktivity jsou propojeny příběhem, kde děti omylem vypijí zmenšovací lektvar 
a najednou se ocitnou ve světě, kde trávník vypadá jako prales a vosy nebo vážky jako obři, 
kterým jsou děti vydané na milost. Přitom právě od hmyzu musí děti vyzvědět recept na 
zvětšovací lektvar, aby se mohly vrátit zpět do světa lidí.  
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Zdeněk Okleštěk 

Jak budovat učitelskou autoritu?  
seminář 
Autorita, potažmo autorita učitele. Vyučující by ji rádi měli, děti po její přítomnosti, pro mnohé 
možná dost překvapivě, doslova prahnou. Jak je tedy možné, že právě děti autoritu učitele často 
nerespektují, že se jí vzpírají, mají s ní problém? Je to proto, že o ni máme neúplné informace, 
zkreslenou představu. Neumíme ji odlišit od touhy po moci, po které můžeme toužit stejně silně. 
Neznáme podstatu autority a pokoušíme se o ni spíš intuitivně, než vědomým přístupem. 
A přitom to tak vůbec nemusí být.  
Jak na to? Přijďte společně objevit cestu k autoritě na přednášku lektora vědomé komunikace. 
 
 
Mgr. Ing. Renata Rydvalová 

Domácí vzdělávání na 1. stupni ZŠ 
seminář + diskuse 
Studenti budou seznámeni s domácím vzděláváním jako alternativou k hlavnímu vzdělávacímu 
proudu ZŠ. Praktické ukázky individuální práce s žáky, metod výuky. Diskuze se studenty 
k tématu domácí vzdělávání.  
Seminář proběhne ve Škole U Potůčku, Malodoubská 239, Liberec 
 
 
MgA. Lucrezia Škaloudová Puchmajerová, Ph.D. 

Prolínání vrstev (kresba, malba, grafika) 
workshop 
Studenti vytvoří obraz plošnými výtvarnými technikami (malba temperou, grafické otisky, 
koláž, kresba perem, fixem apod.). Výsledné dílo bude složené ze dvou až tří prostřižených 
vrstev. Při kompletování bude možné vrstvy lepit či prošívat a tím ještě lépe propojit. 
 
 
Mgr. Petr Šolc 

Etoped a terapeut ve školním prostředí 
seminář 
S jakými problémy se potýkají děti ve škole? Jaké problémy řeší učitelé? Jak pracovat na 
dobrém klimatu školní třídy? Se zkušenostmi ze své praxe se podělí dlouholetý etoped 
z liberecké základní školy. 
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PhDr. Hana Valešová, Ph.D. 

Výtvarná dílna s textilem 
přednáška s workshopem 
Výtvarná dílna s textilem seznámí formou krátké přednášky s využitím textilních materiálů 
a technik v současném výtvarném umění a při plánování výtvarných úkolů pro žáky 1. stupně 
ZŠ. Workshop je zaměřený na praktické ověření získaných poznatků a na vyzkoušení 
jednoduchých výtvarných aktivit prostřednictvím hry a experimentu. 
 
 
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D. 

Čtenářská gramotnost žáků v mezinárodním srovnávání 
seminář 
Na semináři si účastníci mohou vyzkoušet nejzajímavější uvolněné úlohy z mezinárodních 
výzkumů čtenářské gramotnosti PIRLS (pro žáky 4. ročníků) a PISA (pro 14leté žáky), budou 
seznámeni s parametry úloh, jejich zařazení dle různých hledisek, principy vyhodnocování 
i výsledky srovnávání.  
 

 
Není-li uvedeno jinak, všechny přednášky, semináře, workshopy atd. proběhnou v budově P 

TUL, Komenského 314/2, Liberec V – Kristiánov 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Organizační výbor:  

doc. PhDr. Dana Kasperová, Ph.D. (KPP, FP TUL) 
PhDr. Hana Valešová, Ph.D.  (KPV, FP TUL) 
PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D.  (KPV, FP TUL) 
Adriana Konečná   (KPP, FP TUL) 


