
 
 
Příprava a realizace výukových materiálů pro podporu komunikační 
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Program konference 
 

7. 4. 2010  
PdF KČJL UP v Olomouci, posluchárna č. 23 

 
   
8.30 – 9.00 prezence účastníků  
   
9.00 – 9.15 zahájení konference  
   
9.15 – 10.00   
Miloš Mlčoch  
 
 
 
 
Jana Adámková 
 
 
 
 
Kamil Kopecký 

Charakteristika a cíle projektu Příprava a realizace výukových 
materiálů pro podporu komunikační výchovy RVP ZV ve 
výuce českého jazyka a literatury na základních školách a 
víceletých gymnáziích   
 
Kultura mluveného projevu a moderní pedagogické metody 
jako součást komunikační výchovy RVP ZV ve výuce 
českého jazyka na základních školách a víceletých 
gymnáziích 
 
E-Bezpečí jako prostor pro podporu mediální výchovy 
 

 

10.00 – 10.15 diskuse  
   
10.45 – 12.00   
Vlasta Řeřichová 
 
 
Jaroslav Vala 
 
 
Ivana Gejgušová 
 
Brigita Lehoťanová 

Komunikace s literárním textem jako součást komunikační 
výchovy 
 
Uplatnění principů komunikační výchovy při interpretaci 
uměleckého literárního textu 
 
Komunikace s uměleckým textem 
 
Tvorivé písanie ako prostriedok komunikácie 

 



 
12.00 – 12.15 diskuze  
   
12.15 – 13.15 přestávka na oběd  
   
13.15 – 14.15   
Radana Metelková 
Svobodová  
 
 
Miroslava Waltová 
 
Kateřina Víšková 
 
 
 
Martina Fasnerová  

K pojetí komunikační a slohové výchovy na 1. st. ZŠ a její 
implementaci v učebnicích českého jazyka 
 
 
Texty písní jako inspirace komunikační výchovy 
 
Metoda brainstorming, myšlenkové mapy jako základ 
projektu zaměřeného na rozvoj komunikačních dovedností u 
žáků základní školy 
 
Výuka čtení v elementární třídě v kontextu kurikulárních 
změn 
 

 

14.15 – 14.30 diskuze  
   
14.30 – 15.15    
Milan Polák 
 
Jaroslav Bartošek,  
Helena Daňková  
 
Jana Sladová  
 

Komunikační výchova – od kurikula k vyučování 
 
Teorie a didaktika mediální výchovy 
 
 
Analýza ŠVP olomouckých gymnázií se zaměřením na 
mediální výchovu 
 

 

15.15 – 15.30  diskuse  
   
15.30 – 16.15   
Rostislav Konopa  
 
Petra Müllerová  
 
Eva Stránská,  
Petra Müllerová  

Mediální výchova – inspirační zdroje pro školní praxi 
 
Mediální výchova očima žáků ZŠ 
 
Mladý Demosthenes – školní kolo 
 
 

 

16.15 – 16.30  diskuse 
  
16.30 – 17.00  zakončení konference 
 
Doprovodný program 

 
Posterová sekce 

 Hana Marešová                     Kurzy ICT pro pedagogické pracovníky - projekt ESF 
 Kamil Kopecký                     E-Nebezpečí pro učitele - projekt ESF 
 



 


