Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice, tel. 466 536 530
E-mail:info@ccvpardubice.cz Web:http://www.ccvpardubice.cz IČO 750 61 074

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI
Vážená paní, vážený pane, dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací akci č. 0409491 Proč je baví čeština , která je doporučena pro učitele 2.
stupně ZŠ.

04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)
0409491

Proč je baví čeština

Doporučeno pro:

učitele 2. stupně ZŠ

Termín konání:

26.února 2019 od 09:00

Rozsah:

8 vyučovacích hodin

Místo konání:

Špindlerova 1167, Ústí nad Orlicí

Spojení:
Lektor:

PhDr. Zdena Müllerová,

Garant za CCV:

Michaela Boková

Tematická náplň:

Nemusíme je to jen naučit, může je to dokonce i bavit.
Jednotlivé části cyklu:
1.
Slovo a slovní zásoba
Přesmyčky, skládačky, scrabble, labyrinty, doplňovačky, jazykolamy, mřížovka,
stupido, šifry, jazykové rébusy a další jazykové hry
2.
Tvarosloví
Různé obměny hry Země, město,.. zaměřené na slovní druhy (např. Popřizači,..),
příběhy, policejní kartotéka, schovávačka vzorů, domino, doplňovačky, kombinované
texty, vetřelci, mřížovky, kvarteta, šifrované zprávy, atd.
3.
Skladba
Větné vzorce, královská rodina, problémová metoda ve výuce, tichomořští domorodci,
šifrované zprávy, vtipnější vyhrává, domino, skládačky, doplňovačky, pyramidy,
prázdné grafy, atd.
4.
Pravopis
Hry zaměřené na procvičení vyjmenovaných slov (štafeta, poezie, ..), souboj
ypsilonu s jotou, hry k procvičení interpunkčních znamének, ztracená slova,
jazykové kimovky, pravopisný popletník, atd.
Obohatit výuku českého jazyka o netradiční (hravé) metody výuky se zřetelem k
získávání a osvojování klíčových kompetencí. Využití interaktivních výukových
programů při výuce mateřského jazyka.

Akreditace:

MSMT-13393/2018-2-435

Účastnický poplatek:

1400 Kč

Poznámka:

Seminář je vhodný k zařazení do šablon OP VVV.

V případě zájmu o uvedenou akci vyplňte, prosím níže přiloženou přihlášku a zašlete ji obratem na e-mailovou adresu nejpozději do
uzávěrky přihlášek.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
0409491 Proč je baví čeština
Jméno, příjmení, titul:
Datum narození:
Místo narození:
Kontakt na přihlášeného účastníka:
Název, adresa školy, šk. zařízení:
IČO:
Telefon, e-mail školy:
Platba: v hotovosti / na fakturu
Přihlašovat se můžete odesláním této vyplněné přihlášky e-mailem nebo přímo na stránkách www.ccvpardubice.cz, kde najdete uvedenou
akci v databázi školení pod odkazem "04 Jazyk a jazyková komunikace (český jazyk a literatura)"
Počet míst na semináři je omezen kapacitou učebny, v případě překročení kapacity rozhoduje o zařazení mezi účastníky datum přijetí
přihlášky.
Seminář proběhne v případě naplněné potřebné kapacity k uskutečnění semináře.
Při neúčasti nebo zrušení účasti po uzávěrce se zavazujeme uhradit účastnický poplatek.
Vyplněním přihlášky souhlasím se zavedením do evidence účastníků vzdělávacích akcí (podle zák. č. 101/2000 Sb.).

..................................................
Razítko a podpis ředitele

