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CO JE TO MAP2?  

Stejně jako v předchozím projektu budeme připravovat Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání pro další období. Tentokrát budeme realizovat některé 
cíle z předchozího plánu. Jedná se o ty cíle, které nelze realizovat 
prostřednictvím šablon a které se v průběhu plánování identifikovaly jako 
potřebné pro více škol v území. Jde především o exkurze, vzdělávání pro 
pedagogy a nákup pomůcek. 
Dále bude probíhat program malé technické univerzity pro mateřské školy 
a první stupeň základních škol a odborná platforma pro spolupráci 
pedagogů a síťování sociálních služeb. Budeme rádi, budete-li i nadále 
spolupracovat na rozvoji vzdělávání a předávání zkušeností. 

 

„MAP2 pokračuje pod názvem MAP2 Podbořansko-

Žatecko, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513“ 

      

   

 

   CO SE DĚJE A BUDE DÍT? – PRACOVNÍ SKUPINY  

V průběhu měsíce ledna až března 2021 jsme pořádali tyto PS distanční 

formou: 

 19.1.21  PS Rovné příležitosti 

 19.1.21 PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 

polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství 

v ZŠ 

 20.1.21 PS Předškolní vzdělávání a výchova – inkluze, kvalita, 

kapacita 

 20.1.21 PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 

 26.1.21  PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním 

vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 26.1.21 PS Matematická a digitální gramotnost na základních 

školách 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MAP pokračuje novým 

projektem MAP2. Tentokrát jde o 

společný projekt pro Podbořansko 

a Žatecko. 

Na základě epidemiologické 

situace i nadále probíhali všechny 

pořádané akce distanční formou, 

pomocí online přenosů. 

Bylo uspořádáno několik schůzek 

PS, semináře a workshopy. 



 

 27.1.21 PS pro financování 

 15.3.21 PS Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání 

cizího jazyka 

 17.3.21  PS Rovné příležitosti 

 17.3.21 PS Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, 

polytechnické a environmentální vzdělávání a kariérové poradenství 

v ZŠ 

 30.3.21  PS Čtenářská gramotnost v základním a předškolním 

vzdělávání a rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků 

 30.3.21 PS Matematická a digitální gramotnost na základních 

školách 

 

Workshop "aktuální provoz škol - hybridní výuka, 
šablony III. - IT vybavení do škol, půjčování pomůcek 
mezi spřátelenými školami, organizace školní družiny v 
době jarních prázdnin" 

 Workshop se konal 15. 1. 2021 od 11.15 hodin - do 15.00 hod v ZŠ 
a MŠ Liběšice. 

Účastnice prodiskutovaly, s čím se potýkají během on-line výuky: 

ZŠ Lipenec – Discord a Edupage - problematika absence a 
odevzdávání úkolů na 2. stupni ZŠ – Mgr. Loulová 

ZŠ a MŠ Liběšice – Google Suite – Classroom, Meet – problematika 
počtu on-line hodin v týdnu a jejich rozsah, nízký počet vyučujících, 
náročný souběh výuky v prezenčních třídách - Mgr. Gondeková 

ZŠ a MŠ Tuchořice – Skype – komplikace s IT vybavením od MŠMT – zničené zařízení žákyní ze sociálně slabé rodiny – 
náhrada MŠMT - Mgr. Zilcherová 

Třídnice – Liběšice stále vedou třídnice pouze v tištěné podobě, Lipenec – elektronická forma Edupage společně s žákovskými 
knížkami, Tuchořice – Bakaláři – el. forma, chystají rovněž přejít na elektronickou žákovskou knížku. 

Účastnice diskutovaly o tom, že vláda má jednat o otevření malotřídních škol v měsíci únoru pro všechny děti. Je to reakce na 
otevřený dopis ředitelů malotřídních školy. Držme si palce!!!! 

Ověřené, přínosné a fungující projekty pro školy – Čeps – tělovýchovné projekty – jednoduchá administrace k žádosti o projekt 
(M. Loulová), IROP – multimediální učebna (I. Zilcherová), UNIcre – Unipetrol Litvínov a soutěž www.uvarsirousku.cz (M. 
Gondeková). 

Pomůcky do výuky – Rezekvítek.cz – Dendrologický batoh, senzohrátky. Kytary.cz – ozvučné tyče, tonické zvonky. 
Lecivenastroje.cz – dešťová hůl, jambe, sada hudebních nástrojů. 

IT vybavení – 3panel – umístěný v I. třídě ZŠ Liběšice, Magic Box – ZŠ Lipenec by ráda pořídila pro 1. – 3. ročník. Velké 
kopírovací stroje na zápůjčku a servis zajišťovaný danou firmou: 

ZŠ Lipenec – Develop Most, ZŠ a MŠ Liběšice – Develop Teplice, ZŠ a MŠ Tuchořice – ZN Group Major, Systém Partners 
Teplice – jedná se o velké kopírky i na formát papíru A3. 

Šablony III. – školy již mají požádáno o Šablony III., s administrativou pomáhá pan David Šebesta – MAS Vladař. Školy budou 
využívat personální šablony, IT vybavení a projektové dny, doučování. Sdílení výuky se zdají riskantní vzhledem k tomu, že 
spoustu škol, mělo problémy tyto šablony uskutečnit, vzhledem k pandemii Covid 19. 

Setkání bylo velice přínosné a inspirativní po všech stránkách. Účastnice se domluvily pro další pracovní schůzku v únoru v ZŠ a 
MŠ Tuchořice  

 

 

 

 



 

PS pro financování 27.1.2021 

V rámci setkání PS pro financování byla vytvořena prezentace 
týkající se Aktivity IROP 2021- 2027 a postavení MAS 
Vladař o.p.s. 

V případě konkrétních dotazů ze stran zřizovatelů / ředitelů / 
ředitelek, ale i členů a dalších zástupců pracovních skupin s 
vazbou na IROP byl nabídnut kontakt na: 

Andrea Nipauerová, manažer IROP - CLLD MAS Vladař 

e-mail: andrea.nipauerova(vložtezavináč)vladar.cz 

 

Seminář „První kroky při podpoře žáků s OMJ na ZŠ“ 2.2.2021  

Seminář se bude konat 2.2.2021 od 14 hod do 18 hod a probíhat bude distančně - platforma ZOOM; přihlašovací údaje budou 
včas zaslány. Lektorka: Mgr. Michala Bernkopfová, PhD. 

Cíl semináře: Účastníci semináře se zorientují v oblasti školské legislativy týkající se vzdělávání cizinců a žáků s OMJ a na 
základě kazuistik se seznámí s postupy a metodami jejich začleňování do českého vzdělávacího systému. Na základě zážitku se 
vyvodí potřeby nově příchozích žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), učitele a třídního kolektivu. Účastníci se seznámí s 
postupy, jak tyto tři skupiny podpořit. 

Anotace: Hledáte aktuální a praktické postupy, co dělat s žáky s OMJ pro jejich začlenění do školy a do výuky? Zajímá vás, jaké 
jsou možnosti podpory žáků s OMJ, co říká legislativa, jak zorganizovat výuku češtiny nebo jak spolupracovat s rodiči? 

Provedeme vás prvními kroky, kterými začít po příchodu žáka bez znalosti češtiny, co ho učit nebo jak s ním komunikovat. 

K realizaci tohoto semináře došlo na základě zpětné vazby pedagogů z našeho regionu (Podbořansko-Žatecko). Problematika 
OMJ (odlišný mateřský jazyk) je víc než aktuální; na školy přichází mnoho žáků – cizinců, a tak pedagogové potřebují veškeré 
informace, jak s nimi pracovat, jaké učinit první kroky. 

Kdo je to žák s odlišným mateřským jazykem? Je to žák, který má nedostatečnou znalost češtiny, takže se nemůže plnohodnotně 
zapojit do výuky. Buď přichází ze zahraničí nebo se jedná o děti cizinců, které sice v ČR vyrostly, ale doma hovoří jiným 
jazykem než je čeština. Mohou to být také děti s českým občanstvím, v jejichž domácím prostředí se používá jiný jazyk nebo děti, 
které mají české občanství, doma hovoří česky, ale studovaly v zahraničí a ve škole se česky nikdy nenaučily. Všechny takové 
děti potřebují podporu při výuce češtiny. 

Česká legislativa pracuje s pojmem žák-cizinec. Z celkového počtu žáků-cizinců vychází asi tak 70-90% žáků s OMJ (ne všichni 
cizinci potřebují podporu). Na jakou podporu mají tito žáci nárok? Podle §20 ŠZ Vzdělávání cizinců a vyhlášky č. 48/2005 Sb. o 
plnění povinné školní docházky mají nárok na bezplatnou výuku českého jazyka. Ta bude probíhat ve školách určených krajem a 
bude financována jak z MŠMT prostřednictvím Krajských úřadů, OP VVV/OP JAK (Šablon), OP PPR. Podle § 16 ŠZ a vyhlášky 
č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků s SVP a žáků nadaných jsou definováni jako žáci s neznalostí či nedostatečnou znalostí češtiny 
jako vyučovacího jazyka a mají nárok na 1.-3. stupeň PO. 

Od ledna do června 2021 se nacházíme v provizorním období, kdy skončil RP MŠMT; nový systém financování bude platit až od 
září 2021. Jazykovou přípravu je možné financovat pouze z rezerv krajských úřadů. Ty nemají přesně vymezené parametry pro 
výběr škol. Podle vyhlášky č. 48/2005 Sb. KÚ pověří ve svém kraji školu určenou k organizaci jazykové přípravy pro žáky s 
OMJ po vyučování. Od září 2021 budou podle § 20 ŠZ .jazykovou přípravu poskytovat pouze školy určené KÚ (financované 
KÚ). Jazyková příprava bude probíhat na určené škole v době běžné výuky (žáci budou uvolněni z příslušných předmětů). 
Rozsah podpory bude určen orientačním testem provedeným v kmenové škole. Rozsah podpory je 100-400 hodin/10 měsíců, pro 
skupiny 2-10 žáků. Bude poskytnuta pro nově příchozí cizince (kteří přišli na školu v uplynulých 12 měsících). 

Podpůrná opatření podle §16 ŠZ a vyhlášky č. 27/2016 Sb.o vzdělávání žáků s SVP- týkají se všech, vztahují se k dovednostem v 
jazyce a odlišným životním podmínkám: 1. stupeň PO – ideálně pro hodně pokročilé žáky – podpora ve výuce. Další stupně 
podpory jsou doporučovány PPP – 2. stupeň PO – nedostatečná znalost ČJ, B1-B2, 3. stupeň PO – neznalost ČJ, A0-A2. A jaká 
jsou podpůrná opatření? I. stupeň – PLPP – stanovení metod výuky a podpory v běžné výuce, PJP – Plán jazykové podpory jako 
příloha PLPP, 1 hod. týdně pedagogické intervence (hrazeno z odměn); II. stupeň – IVP a hodnocení – úprava obsahu vzdělávání,  

 

 

 

 



 

přizpůsobení organizace a metod výuky, učebnice, pomůcky, ČJ 3 hod. (max. 120/rok); III. Stupeň – IVP a hodnocení – úprava 
obsahu vzdělávání, přizpůsobení organizace a metod výuky, učebnice a pomůcky, asistent pedagoga, ČJ 3 hod. (max. 200/rok). 

Kdo může učit češtinu děti s OMJ? Pedagog, který je zaměstnancem školy – ideálně učitel cizího jazyka, ale může jím být 
jakýkoliv pedagogický pracovník školy. 

Následovala kazuistika – pedagogové byli rozděleni do 3 skupin, každá měla individuální případ žáka s OMJ – měli rozhodnout, 
jakou podporu žák potřebuje, do jakého stupně PO patří a na co má nárok, a jaké kroky musí škola/rodina udělat, aby žák získal 
podporu. Účastníci se ptali i na konkrétní případy, které aktuálně řeší – na rady a konkrétní kroky, co mají dělat. 

Jak podpořit začlenění nového žáka v prvních dnech? Seznámit ho se školním prostředím a s fungováním školy a třídy, vytvořit 
mu bezpečný prostor a umožnit mu zažít, že někam patří, usnadnit počáteční komunikaci ve škole, zapojit ho do kolektivu. 

Adaptační koordinátor – jedná se o službu NPI, je jím většinou pedagogický pracovník školy, který se po 4 týdny věnuje nově 
příchozímu žáku s OMJ (financován z NPI). Cílem je podpořit žáka při jeho adaptaci na nové školní prostředí. Zajistí mu 
dlouhodobou výuku ČJ jako druhého jazyka ve škole, naučí ho základní fráze. O finance na něj je potřeba požádat do 5 dnů po 
nástupu nového žáka do školy, ideálně ještě před jeho příchodem. Na dobu, kdy se žákovi věnuje adaptační koordinátor, může být 
žák uvolňován z běžné výuky (se souhlasem rodičů). 

Co dělat v prvních dnech žáka ve škole – pedagogická diagnostika, jazyková diagnostika, sestavení PLPP/IVP/PJP plánů, co 
nejdříve zajistit výuku ČJ. 

Následovaly příklady 2 škol (ZŠ Táborská, Praha 4, ZŠ nám. Curieových, Praha 1) – jak se vypořádali s nově vzniklou situací, jak 
fungují plány podpory, které zároveň mohou být inspirací. Proběhla diskuze o tom, co bylo inspirující, čím kdo může být 
inspirující i nyní pro ty ostatní, jaká je praxe u nich na škole, porovnání s modelovou školou. 

Probírala se i spolupráce s rodiči – jak se s nimi daří komunikovat, jaké jsou event. problémy a jak se řeší, tipy do praxe pro 
ostatní. Důležitá je komunikace s rodiči velmi jednoduchým jazykem. Účastníci si sami vyzkoušeli naformulovat jednoduché 
sdělení, které bude snadno pochopitelné. Důležitá je jasnost, konkrétnost, zkratky, přehlednost. 

Všem byly předány nápomocné odkazy, a to jak na přijímací pohovor, tlumočení, překlady informací pro rodiče a školních 
dokumentů, infolinky pro cizince, různé formuláře, online zdroje, obecné dokumenty aj. 

Celého semináře se kromě pedagogů z regionu zúčastnila také starostka Žatce, Mgr. Zdeňka Hamousová. Díky ní byl obohacen o 
pohled na celou problematiku z pohledu města – všem zúčastněným také předala aktuální a detailní informace přímo z regionu a 
nasměrovala je na konkrétní řešení. 

Celý seminář byl velmi přínosný pro všechny zúčastněné, díky němu získali množství rad, praktických postupů a informací. Je v 
plánu na něj navázat v konkrétní oblasti metodiky. 

 

Seminář „Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti“ 17.2.2021  

První část akreditovaného semináře „Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti“ 1. část proběhl 17.2.2021, od 13 do 
16:30 hod. na Google Meet. 

Anotace semináře: 

V dílnách čtení děti čtou beletristické knihy dle svého výběru a společně sdílejí příběhy svých hrdinů a své prožitky z četby se 
spolužáky. Tyto aktivity vedou k porozumění čtenému textu, k vlastnímu prožitkovému čtení a radosti ze čtení. 

V tomto semináři se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami je možné rozvíjet u žáků čtenářské dovednosti. 
Promyslíme, jak zavést a v průběhu roku vést dílny čtení. Vyzkoušíme si, které strategie vedou k vlastnímu porozumění textu a 
jak se pak proměňují ve čtenářskou dovednost. Vše si předvedeme na konkrétních výstupech žáků. Představíme si možnosti, jak 
učit děti vybírat si knihy, jak o knihách s dětmi přemýšlet, jaké úkoly vedou k porozumění čtenému a také jak hodnotit společně s 
žáky jejich čtenářské pokroky. 

Na modelové lekci si vyzkoušíme čtení s účelem, s volbou úkolů (ve vazbě na úrovně myšlenkových operací podle Bloomovy 
taxonomie) a osvětlíme přínosy vzájemného sdílení čtenářských zážitků pro rozvoj čtenářství. 

Původně plánovaná prezenční forma Dílny čtení byla bohužel vzhledem k současné situaci změněna na formu distanční. Díky 
tomuto webináři byla nejen dotčena, ale významnou měrou posílena oblast čtenářské gramatiky. 

 

 

 



Na začátku se paní lektorka představila a formou otázek zjistila strukturu zúčastněných. Nejen z pohledu ročníku a stupně, kde 
kdo učí, ale také co používá při výuce, jaké má zkušenost s dílnami čtení. Účastníci byli seznámeni se strukturou webináře, velký 
důraz byl kladen na to, že dílna čtení má být zážitková – předávání poznatků a informací formou prožitku. 

Účastníci dostali materiál, který slouží ke zmapování úrovně čtení. 

Čtenářská biografie – obsahuje cca 15 otázek, výsledkem by měl být ucelený text. Otázky slouží jako opěrná struktura a zdroj 
inspirace. Nebylo nutné odpovědět na všechno, mohla být odpověď pouze na jednu otázku. Rozsah byl min. A4, formou volného 
psaní – zapisování volných myšlenek. Čas na zpracování byl 10 minut. Byly vytvořeny trojice, kde si účastníci po dobu 15 minut 
četli své výtvory. Následně došlo ke sdílení zkušeností a čtení zpracovaných textů. 

Třídílné zrcadlo – do prostřední části je třeba napsat svoje vlastní čtenářské zrcadlo – jak se vidíme právě teď jako čtenáři, na 
jedno „křídlo“ napsat to, jak bychom se chtěli vidět, co zlepšit, co přečíst, kam míříme – naše plány do budoucnosti. Po určité 
době si do třetí části napsat, jak se vidíme teď, pokud se něco nedaří, tak uvést proč. Reflexe je důležitou součástí dílen čtení. 

Další dílna čtení byla zaměřena na pocity. Bylo třeba si nejprve napsat alespoň 3 důležité pocity, které účastníci od rána zažili 
(vybrat nějaké neobvyklé). Čtenářský zážitek vyplývá i z toho, jak se cítí jednotlivé postavy - díky naší schopnosti empatie jsme 
schopni se vžít do jejich trápení, radostí, rozmanitých pocitů, jak nám je autor chce vylíčit. A my sami nad knihami také něco 
zažíváme s jednotlivými postavami, s popsanou situací.  

Ve třídě to probíhá tak, že každý si napíše tři lístečky. Dle velikosti třídy se sdílí ve skupinách či před celou třídou. Děti sdílí to, 
co se jim od rána stalo. Je možné také vybrat pouze jediný pocit, který dítě chce sdílet. Učitel může přidat slova, o kterých ví, že 
je asi děti nebudou znát – dochází tak k obohacení slovní zásoby o nová slovíčka. Dále učitel modeluje to, co se bude dál dělat.  

Vše bylo názorně předvedeno na ukázce, kterou lektorka přečetla. Bylo třeba vyvodit pocity, které asi hlavní postava má.  

Další prostor byl věnován vlastní četbě - 10 minut - jaké pocity některá z postav má, zdůvodnit proč, případně sledovat své vlastní 
pocity při četbě. Následovalo sdílení ve skupinách. Pokud toto probíhá ve třídě, je třeba se vždy zamyslet, zda to zvládnou 
všechny děti, bez modelování. Jinak je možné díky modelování pomoci těm, kteří by to jinak nezvládli. 

Pokud nejsou ve třídě k tomu účelu vybudované čtenářské koutky, kluby, měly by si děti vždy najít takové místo, kde se budou 
cítit uvolněně a budou se moci soustředit na čtení. Před dílnou čtení je vždy třeba uspokojit základní potřeby, aby pak nebyla 
rušená. Učitel by měl vždy číst s dětmi (knihu dle vlastní volby). U dílny čtení je třeba nastavit, na co bude zaměřená (téma), poté 
modelovat úkol, utvořit skupiny, dát prostor na sdílení a následnou reflexi. Dát jasná pravidla. Vedlejší cíl dílny čtení je ten, aby 
si děti začaly vzájemně knihy doporučovat. 

Průběžně probíhala diskuze se sdílením zkušeností z jednotlivých škol. 

Následovala čtenářská dílna zaměřená na zdroje výběru knih – např. databáze knih, doporučení, Magnesia Litera, anotace na 
přebalu knihy či hodnocení na zadní obálce knihy, podle zájmu, potřeb, žánru, sledování knižních novinek, otevření knihy na 
libovolných místech a zjištění, zda daný styl vyhovuje. Knižní kluby, Zlatá stuha, recenze, katalog Nejkrásnějších knih pro děti, 
jsou příklady dalších zdrojů výběru. 

Tato čtenářská dílna nejde dělat při výuce.  

Je dobré nabídnout dětem spoustu různých knih, různého stupně obtížnosti, zaměřené jak na kluky, tak na holky. Děti dostanou 
cca 10 minut k tomu, aby si zkusily najít knihu, která je osloví. Jsou nakonec vyzvány, aby formulovaly, proč si vybraly zrovna 
svou knihu, proč si ji chtějí půjčit. Pokud není k dispozici školní knihovna, děti si přinesou 2-3 knížky z domova a mohou si je 
pak event. půjčit od sebe. 

Nakonec byl představen program na další den, plánovaná obsahová struktura. 

Všichni účastníci si tuto první část pochvalovali, seminář vnímali velmi pozitivně – jako velmi inspirativní. 

 

Seminář „Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti“ 18.2.2021  

Druhá část akreditovaného semináře „Dílna čtení jako nástroj rozvoje čtenářské gramotnosti“ 2. část proběhl 18.2.2021, od 13 do 
16:30 hod. na Google Meet. 

Anotace semináře: 

V dílnách čtení děti čtou beletristické knihy dle svého výběru a společně sdílejí příběhy svých hrdinů a své prožitky z četby se 
spolužáky. Tyto aktivity vedou k porozumění čtenému textu, k vlastnímu prožitkovému čtení a radosti ze čtení. 

 

 

 

 



V tomto semináři se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami je možné rozvíjet u žáků čtenářské dovednosti. 
Promyslíme, jak zavést a v průběhu roku vést dílny čtení. Vyzkoušíme si, které strategie vedou k vlastnímu porozumění textu a 
jak se pak proměňují ve čtenářskou dovednost. Vše si předvedeme na konkrétních výstupech žáků. Představíme si možnosti, jak 
učit děti vybírat si knihy, jak o knihách s dětmi přemýšlet, jaké úkoly vedou k porozumění čtenému a také jak hodnotit společně s 
žáky jejich čtenářské pokroky. 

Na modelové lekci si vyzkoušíme čtení s účelem, s volbou úkolů (ve vazbě na úrovně myšlenkových operací podle Bloomovy 
taxonomie) a osvětlíme přínosy vzájemného sdílení čtenářských zážitků pro rozvoj čtenářství. 

Na začátku paní lektorka nastínila to, o čem seminář bude – především o tom, co již fungovalo na dílnách čtení v minulosti – 
čtení společného textu, poté aplikace na vlastní četbu, následně inspirace z dílen čtení z Českého Krumlova, systém, kdy se ze 
čtenářských strategií stanou čtenářské dovednosti, jak lze propojit čtenářské postupy s dílnami, jak dětem rozšiřovat čtenářské 
teritorium. 

Všichni dostali text, na kterém si vyzkoušeli metodu „podvojného zápisníku“. Metoda dvojitého zápisníku umožňuje čtenářům 
písemně reflektovat text. V prvé řadě to pro čtoucího člověka znamená být v průběhu čtení vnímavý vůči vlastním myšlenkovým 
i pocitovým reakcím. Text nám může něco připomenout, s něčím v nás rezonovat nebo nás naopak popudí atp. Cílem je tedy 
propojovat text se svými vlastními vědomostmi, prožitky, asociacemi a otázkami a ty nejsilnější si zapsat a okomentovat je – také 
písemně. Formát A4 se rozdělí na polovinu, na levou stranu se píší citace, na druhou komentář. Během četby se zapisují citáty 
(gramaticky správně, s číslem stránky), komentář obsahuje vlastní myšlenky (nemusí být gramaticky správný, důležité je předat 
vlastní názor). 

Pokud někde vystupují postavy, je možné zkusit „životabáseň“. Metoda, která pomáhá formulovat vlastní pocity, vyjadřovat 
postoje, vcítit se do někoho jiného, chovat se empaticky, vybrat si z několika možností pouze některou. Pracuje s abstraktními 
pojmy, jako je štěstí, láska, radost, strach, smutek. Ptá se na naše sny, prožitky a smyslové vjemy. Žáci mají za úkol doplnit 
nedokončené věty, přičemž může jít o část určitého beletristického textu, případně hodnocení přečteného. Vše se společně sdílelo, 
včetně názorů a zkušeností. 

Předchůdcem „životabásně“ je „pětilístek“ – pětiřádková „básnička“ – shrnutí informací a názorů do výrazů, které vystihují 
/popisují námět nebo o něm uvažují. 

Zmínila se i technika „diamantu“. Diamant je vlastně rozšířením organizéru pětilístku o zachycení protikladných rysů. Jeho 
schéma je zpočátku podobné jako u pětilístku, v druhé části vyjadřuje protikladnou stránku. Poslední řádek pak rekapituluje 
synonymem, co námět je. 

Velmi důležité jsou čtenářské strategie, kterým byla věnována další část semináře. 

Následovala část týkající se dětských knih – co by jednotliví účastníci doporučili ostatním. Pracovalo se s 6 otázkami, které 
„vystavěla“ pedagožka z Českého Krumlova – jedná se o kontinuální sady vždy 6 otázek koncipovaných pro každou třídu. Děti si 
vybírají vždy pouze dvě otázky, na které chtějí v rámci práce s knihou odpovědět- pedagog je přímo navádí otázkami k diskuzi o 
knize - to samé nyní čekalo na účastníky. Dostali určitý čas na zpracování a následně se sdílelo, předávaly se zkušenosti. Díky 
této metodě se aktivně pracuje se čtenářstvím, děti se postupně stávají zkušenějšími čtenáři. Své poznatky sdílejí s učitelem samy, 
tak aby nerušily ostatní. Ctí pravidlo nechodit, nemluvit, nerušit. 

Poté se pracovalo s vlastními knihami a s úkoly, kterými lektorka modelovala čtenářskou dílnu a ukazovala tak všem 
zúčastněným, jakým způsobem se dá s dětmi ve škole pracovat. 

Na závěr byly předány tipy na materiály (videa, knihy). 

Seminář byl velmi přínosný, lektorka velmi profesionální a inspirativní pro svůj přístup a zápal pro četbu. Všichni si ho moc 
pochvalovali především pro velký přínos pro oblast čtenářské gramotnosti, který díky němu získali. 

 

Webinář „Opravdové speaking aktivity a diskuze“ 15.3.2021 

Online webinář k tématu Cizí jazyky "Opravdové „speaking“ aktivity a diskuze" se konal 15.3.2021 od 15:30 do 16:30 hod, 
online formou - Google Meet. Lektor: Mgr. Bronislav Sobotka 

 Program jednání:  

1 - Představení účastníků – “Four quick questions to star with” 

2 - Zahřívací aktivita “True-False“ 

 

 

 

 



 

3 – Picture of your fridge (open) + aktivita “Your things” 

4 - Describing - Window swapping, 45 seconds describing 

5 - Speaking        -  Conversation questions 

-  Emoticon story (my weekend/yesterday) 

-  My typical day: 

-  What they have in common? 

-  The line of you (teaching) life 

6 - Vocabulary   -  Half a crossword: 

-  Your view + vocabulary (jamboard)  

-  Connect two sides 

-  Alphabet photo hunt 

-  Specific tasks photo hung 

7 - Závěr 

Průběh webináře – shrnutí: 

Webinář byl veden lektorem, kromě několika málo pasáží, v angličtině. Po úvodním seznámení a představení očekávání 
účastníků, se lektor věnoval jednotlivým aktivitám zaměřeným na podporu aktivity žáků při hodinách angličtiny za účelem jejich 
„rozmluvení. 

Jakožto učitel angličtiny s 11 roky praxe mohu konstatovat, že se jednalo vždy o velice jednoduché, ale efektivní aktivity, jejichž 
společným jmenovatelem byla neotřelost, a tudíž i potenciál motivovat a bavit žáky. Velice zajímavé bylo u některých aktivit 
zapojení, resp. odhalení žákova „soukromí“ – viz např. aktivita s fotkou obsahu ledničky, některé otázky či časová osa jejich 
života apod. Myslím, že právě toto otevření se ostatním může pomoci nejen při získávání kompetencí v cizím jazyce, ale i v 
budování pozitivního a přátelského klimatu ve skupině / třídě. 

Celý webinář se pak odehrával ve velice přátelské atmosféře a dle okamžité zpětné vazby od účastníků byl hodnocen velice 
kladně. Na základě zpětné vazby jsme se pak v rámci pracovní skupiny Cizí jazyky shodli, že bychom stáli o pokračovaní 
webináře, a to s větší (cca 2hodinovou) časovou dotací. RT tento podnět projedná a případně domluví další webinář s týmž 
lektorem. 

Celkově hodnotím webinář jako velice povedenou akci. 

 

Exkurze 

V průběhu měsíce ledna až března 2021 bohužel z epidemiologického důvodu nemohla proběhnout žádná exkurze. Jakmile to bude 

možné je naplánováno již několik akcí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  
MAS Vladař o.p.s. 

Karlovarská 6, Valeč  

tel: 608 121 375 

alexander.olah@vladar.cz 

www.vzdelavani-

zatecko.cz  

www.vzdelavani-

podboransko.cz 

 

Spojte se s námi! 
 

SLEDUJTE NÁS NA WEBU a FACEBOOKU!  

Kde se dozvíte další informace o projektu MAP2? Již funguje náš web 

www.vzdelavani-zatecko.cz a  www.vzdelavani-podboransko.cz. Máte 

nápad či zpětnou vazbu v čem by se mělo vzdělávání na Žatecku a 

Podbořansku posunout?  

MAS VLADAŘ O.P.S.  
Karlovarská 6, Valeč 

  


