





























CO SE MI NA WEBINÁŘI LÍBILO
Ochotné lektorky, příjemné prostředí, objevení Gather Town (rozhodně zvážím i pro práci s
dětmi), možnost metody aktivně vyzkoušet.
Nové zajímavé prostředí gather town, praktická lekce Velikonoce (určitě chci vyzkoušet ve
škole), skvělé bylo si lekci vyzkoušet na vlastní kůži, příjemné lektorky i ostatní účastnice
kurzu.
Zajímavé prostředí gather town, usměvavé lektorky, zajímavá nevšední lekce Velikonoce
Velmi milá společnost lektorek, ochota a komunikace. Nové prostředí se mi líbilo, věřím, že
dětem se také líbí.
Velmi příjemná druhá polovina programu. Ukázková lekce super. Zajímavé prostředí, které
si ráda vyzkouším, občas se ztrácím.
Líbilo se mi krásné návodné vedení novou metodou; příjemně naladěné školitelky; a jsem
uchvácena prostředím, ve kterém to probíhalo.
Příjemná atmosféra, poznala jsem nové online prostředí, mám radost, že si ho vyzkouším,
super lekce s různými metodami EUR, VCHD, skládankové učení a vše hezky pohromadě :)
Děkuji Anežka
Moc se mi líbila příjemná atmosféra, děkuji skvělým lektorkám. Hanka
Příjemné a nové pro mne bylo prostředí, líbila se mi aktivita s nápadem.
Bylo to moc příjemné, bezpečná atmosféra, velmi klidné, laskavé vedení obou lektorek, moc
jsem si to užila.
Velmi mile strávená lekce. Milé a usměvavé lektorky, sympatické a usměvavé kolegyně,
i v neznámém prostředí jsem se cítila bezpečně. Prostředí je mi moc sympatické, díky za
rozšíření obzorů.
Líbila se mi práce ve třídách, měla spád a vše mě bavilo. I. Ch.
Moc se mi líbil nápad s kreslením poznámek - odpovědí na otázky jako forma nevšedního
a nenásilného způsobu zaznamenávání a také snadnějšího zapamatování.
Milé lektorky, bezpečné prostředí, tipy do výuky, zábavná lekce, která se dá použít s dětmi.
Milé a ochotné lektorky, lekce měla skvělou dynamiku a doprovázení lektorkami, velmi
praktický seminář. Trochu dosud zápasím s novou platformou, ale snad se to bude časem
jen zlepšovat :-) Je to zajímavé prostředí!
CO MI NA WEBINÁŘI CHYBĚLO, CO BYCH PŘÍŠTĚ POTŘEBOVALA JINAK
Praktická prezentace práce s konkrétním textem
Nic mi nechybělo, děkuji za vše.
Nic mi nechybělo
Asi nic, vše bylo detailní a promyšlené. Děkuji.
Víceméně nechybělo nic
Byla jsem naprosto spokojená, nic mi nechybělo, snad jen počáteční návod na ovládání, ale
vše bylo “polopaticky” vysvětleno. Díky za to.
Mně vypadl internet, tak možná zaznělo něco víc o metodě rwct, ale nějak jsem stále víc
nepochytila, v čem to spočívá….nicméně tato lekce byla vynikající…
Nic mi nechybělo. Vše jste měly dobře připravené.
Nemám pocit, že by mi něco vysloveně chybělo, doufám, že se dozvím více o tom, kde
čerpat inspiraci - zdroje, metodiky. Děkuji Anežka
Na úvodní lekci vše tak akorát. Děkuji a těším se na příště.

































Máte to skvěle promyšlené, nic mi nechybělo. Hanka
Se vším jsem spokojená. Ocenila bych více informací o celé metodě RWCT.
Vše bylo zajímavé, nemám žádné připomínky. Za vše děkuji. I. Ch.
Nic mi nechybělo, možná jen trochu víc času na zorientování se v platformě na začátku, ale
je to záležitost cviku. Máte to vše velmi dobře a hezky připravené, vysvětlení super. Moc
děkuji a těším se za týden!!
JAKÝKOLIV DALŠÍ VZKAZ, POZNÁMKA
První část jsem bohužel nestihla, ale včera jsem si zjistila informace k prostředí, tak to asi
ničemu nevadilo. Druhá, praktická část byla skvělá.
Počáteční organizační nervozitu a obavy z neznámého prostředí jsme nakonec všechny
zvládly výborně. Líbila se mi praktická ukázka lekce a aktivní zapojení nás účastnic. Ujasnila
jsem si obsah jednotlivých fází E-U-R.
Určitě tuto metodu využiji ve výuce a moc se těším na další.
Dnes to pro mě bylo organizačně velmi náročné, ale i tak jsem pochytila pár inspirativních
střípků. Těším se, až se v klidu mrknu na padlet ;) Díky, Míša
Děkuji za ukázku modelové lekce. Markéta Š.
Velice milá lekce, určitě s dětmi využiji. Děkuji Hanka
Lekce se mi moc líbila, děkuji. I. Ch.
Děkuji za lekci. Líbilo se mi, že jsme si ji mohli prožít očima dětí.
Také moc děkuji za inspirující lekci a náměty. Už se těším na příště. Marki
Druhá polovina super. První hodina se mi zdála velmi zdlouhavá a v podstatě jsme se jen
připojovaly :-(
První hodina obtížná na zorientování. Druhá část super praktická, i když v podstatě dělám,
což mi také činí radost. Těším se na příště.
Děkuji moc za odvahu, vyzkoušet s námi lekce kritického myšlení v novém online prostředí.
Zvládly jsme to nakonec všechny, z toho jsem měla radost.
U VCHD mě napadalo, jak je důležité ty myšlenky z jednotlivých políček vzájemně provázat,
hledat v nich souvislosti.
Děkuji za smysluplně strávený čas. Anežka
Díky za nové prostředí, je skvělé, že nám věříte s orientací v novém. Užila jsem si druhou
polovinu, lekce byla zajímavě vedená, určitě s dětmi vyzkoušíme. Už aby bylo za týden…
CO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO SI ODNÁŠÍTE
Začínám chápat co to je rwct:)
Že skládankové učení je bomba a že poezie není třeba se bát.
Učit poesii a o poesii a skrze poesii je smysluplné, obohacující a je toho ve škole vlastně
docela málo, moc děkuji!
Inspiraci pro další práci a ukotvení aktivit do metodického rámce.
Velmi zajímavé. Inspirativní a originální lekce pro práci s dětmi. Moc děkuji.
Metoda černé ovce, práce a hraní si s poezií. Potřebuji se přinutit k většímu prosazení se ve
skupině, byla jsem dost pasivní.
Metoda černé ovce, skládankové učení, Vennův diagram
Učení resp. hraní si s poezií. Většinou dáváme dětem naučit se básničku :-( Velmi přínosné.
Děkuji.
Čteme se čtenáři









Není třeba se bát poezie, může to být velká legrace.
Jak pracovat s texty tak, aby to bavilo hlavně děti.
Děkuji za lekci, přinesla mi moc radosti a objevování. Zapomínám, že jsme v pozici dětí
a pokaždé se tomu potěším, když si to jako dítě můžu vyzkoušet a zároveň když tyto
momenty reflektujeme. Líbí se mi, kolik možností nabízí každá lekce, kolik je tam úrovní
a jak lze každou lekci posunout dál (viz diskuse po poetické lekci). Obě lekce byly zábavné
a hravé, každou sekundu jsem byla vtažena a měla pocit, že Vy, Katka a Markéto, jste byly
pořád s námi. Děkuji, Mirka
Že i práce s poezií může být zábavná a poučná.
Předávání informací pomocí rozhovorů mi přišlo jako dobrá metoda.
Námět pro práci s dětmi.
CO VÁS POTĚŠILO
























Že mi do repertoáru přibylo pár ucelených lekcí a kroků/aktivit, které lze využít v
jednotlivých fázích E-U-R.
Dozvěděla jsem se hodně nových věcí a také rozšířila povědomí a informace o netýkavkách
a zvukových básních - skvělé, super!!! Moc hezky připravené, děkuji oběma lektorkám :-)
Že jsem se dozvěděla spoustu nových věcí o netýkavkách :)
Celý průběh školení - báječné, inspirativní, bez hluchých míst.
Díky, potěšila mě zejména ukázka a práce s poezií. Do takovéto bych se asi neměla odvahu
pustit. Pro děti by to určitě bylo zábavné. Díky za dnešek.
Potěšilo mě, že i básně mohou být zábavné, moc děkuji, cítím se tu prima
Potěšilo mě, že to bylo opět perfektně připravené.
Začaly jsme včas a už se neřešily problémy s připojením. Bavila mě báseň. Hned příští týden
vyzkouším :-)
Tvoření básničky a luštění, co asi mohou znamenat jiné rýmy někoho jiného.
Hrozně moc mě potěšilo, že už některé aktivity dělám třeba na jiné téma, tak to bylo
inspirativní na příště. Bylo mi dnes jasnější, jak se pohybovat v aplikaci.
U jednotlivých aktivit mne napadalo, jak aktuálně použít v mém školním prostředí. Super.
Lekce mě moc bavila. Věřím, že bude zábavná i pro děti.
Potěšilo mě opět strukturované vedení semináře, prostředí GatherTown, lekce s Vennovými
diagramy a lekce o poesii. Obojí je moc užitečné, využiju. A děkuju!
Seminář je pro mě poučný a zábavný. Těším se na příště.
Moc se těším z toho, jak ty lekce probíhají, moc se z nich učím. Posiluje to mé přesvědčení,
že objevování světa skrze texty může být dalším velkým dobrodružstvím. Děkuji, Mirka
O ČEM JEŠTĚ PŘEMÝŠLÍTE, CO VÁM VRTÁ HLAVOU,
CO BYSTE SI POTŘEBOVALY VYJASNIT
Myslím, že pro mě bylo vše krásně strukturované a přesné
Dá se prosím někde koupit plyšová postavička skřítka Ostružinky? Měla bych zájem. Děkuji.
Odkud prosím čerpáte tato zajímavá témata?
Existuje nějaký sborník již připravených témat, které už někdo někdy použil?
Jak dlouho Vám zabere čas na přípravu jedné takové lekce?
Moc se mi líbí ukázkové hodiny, ale líbilo by se mi, kdyby byl vždy sdělen cíl, kterého se
danou hodinou snažím u žáků dosáhnout.




























Těším se na další setkání. Přemýšlím o tom, jak více zapojovat do výuky poesii. Děkuju!
Dnes bylo dostatek času si vše prožít a nechat doznít. Těším se na příště.
Vše bylo srozumitelné.
Určitě bych uvítala nějaké nápady a tipy, jak si vytvořit své vlastní lekce. Nebo kde brát
texty, jestli to jde…
Kolik času zabere příprava takových skvělých aktivit?
Ano, připojuji se ke kolegyni. Nápady, kde čerpat inspiraci a nápady.
Možnost prožít si lekci sama jako žáček je určitě to nejlepší. Přírodovědná lekce byla fajn,
inspirovala mě další práce s diagramy. Skládankové učení je fajn. Bavila mě i poezie,
netradiční báseň - ta by se dětem líbila.
První část byla skvělá, zajímavé informace a zábavnou formou. V té části s absolutní básní
jsem se necítila komfortně. Básničku znám, věřím, že pro děti je zábavná, ale nejsem si
jistá, jestli je nutné, aby polovinu času semináře kritického myšlení dospělé učitelky musely
číst a vytvářet tuto poezii. Pro mě to zážitek nebyl a přišlo mi to zbytečně dlouhé, čas by se
dal využít efektivněji.
VZKAZ, COKOLIV NÁM CHCETE SDĚLIT,
CO VÁS NAPADÁ, CO VÁM LEŽÍ NA SRDCI
Děkuji za plejádu dalších nápadů, ty analýzy jsou také moc užitečné.
Děkuji za úžasné odpoledne, je to velmi inspirující. Hezký zbytek týdne.
Děkuji za úžasné odpoledne. I když je venku hezky, stojí za to strávit čas s vámi. Je to
velice přínosné a podnětné. Bude mi líto, až kurz skončí.
Díky za další nápady……beletristický text byl pro mě v této době dost těžký, ale ukázalo se,
že se s ním dají vykouzlit i pozitivní věci a témata na přemýšlení.
Díky, dnes to bylo opět podnětné, plné inspirace a nápadů, které obohacují naši práci. Pan
Benjamin byl teda hustý… Asi si ho musím jít koupit ;)
Moc děkuji za velmi silný příběh.
Je to s Vámi skvělé a inspirativní.
Další naprosto skvělé setkání. Díky moc za inspiraci a přeji hezký večer.
Vypadla mi elektřina, tak mi stále vrtá hlavou, co bylo v tom čemodánu :-). Jinak díky za
super odpoledne!
Líbilo se mi, že jsme dneska použili spoustu metod, které lze využít s dětmi. Zejména
metoda Rybí kost, volné psaní, schéma a T-graf. Děkuji. M
Moc děkuji, dnes velmi inspirativní.
Děkuji, bylo to moc podnětné.
Díky moc, dnes to bylo velmi svižné, podnětné a zajímavé. Mám zapsaných spoustu
nápadů, které s dětmi ráda hned využiji. Stále mě nepřestáváte překvapovat svými
technickými schopnostmi v Gatheru.
Velice děkuji za přínosné odpoledne, už se těším, až potřebné informace využiji s dětmi, jste
super lektorky, baví mě si lekce vyzkoušet na vlastní kůži. Velké díky.
Už nyní je mi líto, že příště nás čeká poslední setkání. Měli byste vymyslet ještě pokračování
kurzu :-) Jsem moc ráda, že jsem se do kurzu přihlásila a určitě budu doporučovat dál…
Bylo to velmi inspirativní, podnětné, obohacující. Velká vděčnost a těším se napříště!! :-)



Kromě toho sborníku, který jste nám ukazovaly a který mi včera shodou okolností již dorazil
domů, existují ještě nějaké další prameny pro lekce s dětmi? Mockrát díky za
vše!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ALFABOX - zapisujte pojmy,
které se vám vybaví v souvislosti s naším online kurzem RWCT
A

B
boží
bravo
báječné
Benjamin
bezva
bezpečí/
bezpečné

C, Č
časová
náročnost
činnosti
čtení
černá ovce
čtyři rohy
cíle

D
dokonalé
díky
děti
dobrá
nálada
drama na
počátku

E
evokace
energie
estetično
emotivní

F
fajn
fištrón
fantastické

G
gigantický
gather
game

H
hurááá
hvězdné
hodně
práce
harmonie

CH
chválím
chvála
chytré

I
inspirace
inspirace
instrukce jasné
iniciativa

J
jupííí
jemnost
jedinečnost

K
krása
kritické
myšlení
kreativita
kouzlo
koberečky
komunikace
kouzlo

L

M
motivovaná
metody
milé
lektorky
myšlení
motivace

N
natěšená
nápady
nadšení
nepochopitelné
novinky
názorné

O
ÓÓÓ
objev
otázky k
textu
objevování
obohacení
ochota
obdiv
originální

P
podněty
paráda
poděkování
perfektní
tvůrčí
psaní
příprava
panáčci
předvídání

R, Ř
reflexe
různorodost
rozvoj
rybí kost
radost
řízené čtení
radost

T
T-graf
tvoření
tvůrčí
témata

U

V
vděčnost
vynikající
Vennův
diagram
vzájemné
hodnocení
V-CH-D
volné
psaní

aplaus
atmosféra
analýza

lazení
legrace
lektorský
koncert
laskavý
přístup a
úsměv

S, Š
super
lektorky
sdílení
špioni
společně
pořád
skládankové
čtení
spolupráce

unikátní
úžasné
uvědomění
úsměv

Z, Ž
W, X, Y
wow
wonderful
yes

zážitek
zapojení
závody
panáčků
živo

