Vzdělávací agentura
Mgr. Jitka Blechová
akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT

POZVÁNKA
JAK LÉPE UČIT ČEŠTINU VE 4. A 5. ROČNÍKU ZŠ
vzdělávací akce č. 10119
akreditace MŠMT č. j. MSMT-22805/2017-1-915
URČENO:

Učitelům 1. stupně ZŠ, zejména učitelům 4. – 5. ročníku,
doporučujeme i učitelům českého jazyka v 6. ročníku ZŠ

OBSAH:
1. Pojetí a cíle RVP pro český jazyk
- srovnání starého a nového pojetí výuky
- stavba vyučovací hodiny (bloků) - propojení jednotlivých oblastí češtiny
- integrace průřezových témat
2. Požadavky na žáka 4. a 5. ročníku ZŠ ze všech oblastí ČJ (komunikace a sloh, mluvnice,
pravopis, literární výchova)
- co má umět žák na konci 5. třídy
3. Efektivní metody výuky - praktické ukázky
- metody komunikační a slohové výchovy
- metody jazykové výchovy a pravopisného výcviku
- příklady dobré praxe
4. Učební materiály
- jak se v nich orientovat
- prezentace ověřených materiálů, které odpovídají požadavkům osnov
Jedná se o praktickou dílnu se záměrem naučit účastníky orientovat se v cílech výuky,
naplánovat a organizovat vyučovací jednotku, která bude postavena na kompetenčním učení,
tedy bude rozvíjet nejen znalosti žáků, ale také jejich dovednosti a bude podporovat základní cíl
výuky mateřskému jazyku: připravit žáka na každodenní komunikaci. Současně nabídneme
učitelům vhodné učební materiály, které jsou zpracovány v souladu s těmito cíli.
LEKTORKA:

PaedDr. Hana Mühlhauserová – lektorka, autorka učebnic

TERMÍN:

úterý 5. listopadu 2019

ČAS:

13.00 – 16.30 h (prezence a přístup do učebny od 12.30 h)

MÍSTO:

Uherské Hradiště, Studentské náměstí 1531 – budova UH3
(areál bývalých kasáren poblíž Kauflandu); parkoviště je před budovou

CENA:

880 Kč; nejsme plátci DPH

SLEVA 25 %:

Pokud jste přihlášeni i na dopolední seminář „Jak lépe učit češtinu
ve 2. a 3. ročníku ZŠ“ (akce č. 10019), zaplatíte za odpolední seminář
jen 660 Kč.

UZÁVĚRKA:

25. 10. 2019 (po uzávěrce se lze informovat telefonicky)

Přihlašování na vzdělávací akce online na webových stránkách agentury.
IČ 75188953
www.blechova.cz

telefon: 731 316 507
e-mail: agentura@blechova.cz

