
 

 

 

 

Webinář, 25. 5. 2022 14.00 – 17.30 

Lektorka: PaedDr. Lenka Pospíšilová 

 

Lektorka představuje svou publikaci Český 

rok v lidových písních a říkadlech, 

která obsahuje osvědčené didaktické 

modely pro práci učitele mateřských škol a 

1. st. ZŠ. Komentovaný výklad knihy je 

obohacen o rozšiřují zkušenosti z praxe, 

rady a rozšiřující impulsy pro návaznou 

pedagogickou činnost. Prezentace je 

doplněna ukázkami realizace. 

Webinář je akreditovaný u MŠMT. 

 

Společně se vydáme na procházku časem. Uvítá nás aprílový deštíček. Májové slunce 

nás vyžene na pastvu a vyzkoušíme si nejrůznější dětské hry a písničky pro ukrácení 

chvíle. Svatojánská noc před námi otevře bránu léta a zazpíváme si na zahradě, na 

louce i v lese, ovšem pomůžeme i ve stodole při mlácení obilí. Na podzim nás čeká 

návrat do školy, později pak posvícení a svatý Martin, který snad přijede na bílém koni. 

Celý rok zakončí Vánoce a my se opět přehoupneme do nového roku. 

 

Okruhy semináře:  

• osobnostně profesní rozvoj pedagogů 

v kontextu zvyšování kvality vzdělávání v 

mateřských a základních školách 

prostřednictvím sdílení zkušeností pedagogů 

• seznámení se s aktivitami podporující 

společné vzdělávání dětí a žáků 

• seznámení se s technikami vyzdvihující 

aktivizační metody výuky, kritické myšlení, a 

kreativní metody výuky 

• důraz na praktickou využitelnost poznatků a 

dovedností. 

 

 

 



Webinář s předsedkyní České Orffovy společnosti Lenkou Pospíšilovou probíhá ve 

dvou 90 minutových blocích s 30 minutovou přestávkou prostřednictvím aplikace 

Zoom v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Účastníkům bude zaslán na jejich e-mail 

registrační formulář potřebný pro vyhotovení certifikátu a přihlašovací odkaz na 

ZOOM. Záznam webináře bude možné zhlédnout prostřednictvím interního odkazu 

online po dobu minimálně 14 dní od data, jenž byl zveřejněn. Prezenční listina bude 

pořízena formou „printscreenu“. Přihlášení na webinář je přes web 

www.tamburina.cz/pro-pedagogy. 

Seminář je vhodný pro:  

• Učitele MŠ 

• Učitele 1. st. ZŠ 

• Učitele hudebních oborů ZUŠ pracující s dětmi dané věkové kategorie  

• Učitele SŠ, VOŠ a konzervatoří vzdělávající v oboru hudební výchova 

• Pedagogy volného času vedoucí hudební kroužky a pracující s dětmi dané 

věkové kategorie 

Čas a délka konání: středa 25.5. 2022, 14.00 - 17.30 

4 vyučovací hodiny (2 x 90 minut s přestávkou 30 minut) 

Propozice: 

Cena webináře je 600 Kč pro jednu osobu. Z webináře bude pořízen záznam, jehož 

sestřih bude dán následně účastníkům k dispozici. 

Doporučujeme si zároveň zakoupit publikaci ČESKÝ ROK V LIDOVÝCH PÍSNÍCH A 

ŘÍKADLECH. Cena publikace je 200 Kč http://www.tamburina.cz/publikace/. 

V případě nedostatečného zájmu si pořadatel vyhrazuje právo webinář zrušit.  

Lektorka: Lenka Pospíšilová 

Lenka Pospíšilová absolvovala po ukončení studií na PedF UK 

letní kurz na Orffově institutu v Salcburku. Od roku 1992 učí 

na ZŠ s rozšířenou výukou Hv, kde založila dětský orchestr 

Hrajeto a rodičovský sbor Ajeto. Spolupracuje na výchovných 

koncertech s FOKem. Předsedá České Orffově společnosti. 

 

Pro dotazy volejte Jan Lálu +420 603 245 069, nebo pište na jan@tamburina.cz 

https://www.tamburina.cz/pro-pedagogy/
http://www.tamburina.cz/publikace/
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