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Literatura pro děti a mládež jako čtenářský stimul 

 

Současná literatura pro děti (trendy, směry, proměny):  
Kde hledat a jak vybrat vhodné tituly pro dětské čtenáře tak, aby je četba zaujala? 

 

On-line seminář pro učitele českého jazyka a literatury druhého stupně základní školy 

16. března 2021 

 

LEKTOR:  

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D. 
Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 

ANOTACE 

Seminář se zaměří na výběr zajímavých a čtenářsky adekvátních textů pro žáky základní školy. 

Seznámíme se s aktuálními tituly z české i světové literatury pro děti a mládež a předáme si tipy 

na knižní novinky. S vybranými tituly se seznámíme formou dílny čtení. Cílem semináře není 

podání systematického přehledu nově vydávaných knih, nýbrž cílené upozornění na knihy, které 

by bylo škoda minout.  

V souvislosti se současnou literaturou pro děti a mládež se však budeme věnovat i dalším 

důležitým oblastem úzce souvisejícím s literárním vzděláváním žáků na 2. stupni ZŠ: smysl a cíl 

literární výchovy na 2. stupni ZŠ; způsoby koncipování ŠVP v oblasti literární výchovy; podmínky 

pro rozvoj čtenářské gramotnosti ve škole; základní čtenářské strategie a možnosti jejich rozvoje, 

didaktický potenciál textu. 

Společně budeme přemýšlet také nad metodami a aktivitami využitelnými při práci s poezií. 

Zamyslíme se nad vnitřní definice poezie a ukážeme si úskalí a možnosti biografického čtení 

poezie. Vyzkoušíme si čtení poezie všemi smysly, představíme možnosti práce se zhudebněnou 

poezií i básnickou obrazností. Společně probereme možnosti psaní poezie v literární výchově a 

další náměty na společnou tvůrčí činnost. 

Z důvodu konání semináře on-line formou nebudeme moci realizovat některé interaktivní činnosti. 

Účastníci proto navíc obdrží materiály a pracovní listy do výuky literární výchovy. 

HARMONOGRAM 

od 12:45  možnost přihlášení do on-line místnosti 

13:00 – 14:30             1. část 

14:30 – 14:45   přestávka 

14:45 – 17:00             2. část 

17:00 – 19:00             3. část: video, diskuze, odpovědi na otázky 
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Workshop je pořádán v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 
 

Účastnický poplatek se nehradí. 

 
Uzávěrka přihlášek 8. března. Poté obdržíte e-mail s upřesňujícími informacemi a odkazem k 

připojení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE:  

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D. 
Odborný garant 
Střední odborná škola Luhačovice 
Mobil: + 420 603 97 27 79 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 
 

Mgr. Kateřina Chludová 
Odborný řešitel 
Střední odborná škola Luhačovice  
Mobil: + 420 775 071 584 
mail: ikap.cg@gmail.com 
adresa: Masarykova 101, Luhačovice 763 26 

 

Přihlášení 

https://forms.gle/4utnn1smJr13txN37
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