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ANOTACE WORKSHOPŮ 
 

Včelka Bee-Bot v akci 
 
Workshop Včelka Bee-Bot v akci nabídne seznámení s jednoduchou robotickou hračkou a 
činnostmi vhodnými pro předškolní a mladší školní věk. Účastníci si prakticky vyzkoušejí 
aktivity se včelkou Bee-Bot a Blue-Bot a společně budou hledat didaktické využití a sdílet 
zkušenosti. 
 
Lektor: Mgr. Radka Bradáčová, Ambasadorka eTwinningu 
Pracuje jako učitelka a zástupkyně ředitelky Mateřské školy V Lukách Rakovník. Při práci s 
předškoláky využívá eTwinningové projekty jako formu zábavného a praktického 
vzdělávání. Do výuky začleňuje digitální technologie a své zkušenosti ráda předává 
kolegyním z oboru předškolní výchovy. 
 
 

Hrajeme si s Ozoboty 
 
Workshop Hrajeme si s Ozoboty nás seznámí s tímto jednoduchým mini robotem, který 
sleduje čáru a lze ho využívat při aktivitách s dětmi raného školního i předškolního věku. 
Společně si vyzkoušíme jak reaguje nejen na čáry, ale i na barvy, a zároveň se naučíme, 
jak ho lze rychle a snadno naprogramovat pomocí barevných kódů. 
 
Lektor: Mgr. Veronika Golden, Ambasadorka eTwinningu 
Učí na 1. stupni základní školy v Teplicích. Velmi ráda nabízí žákům netradiční a zajímavé 
formy výuky, procvičování anglického jazyka v praxi a v neposlední řadě pomáhá žákům 
rozšiřovat znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií. Cení si příležitostí, kdy 
žáci mohou spolupracovat a aktivně se zapojovat do eTwinningových aktivit. 
 
 
Digitální gramotnost s aplikací Scratch Junior 
 
Na workshopu Digitální gramotnost s aplikací Scratch Junior se naučíme, jak v aplikaci 
mohou děti raného školního a předškolního věku programovat vlastní interaktivní příběhy 
a hry. Tím se učí řešit problémy, navrhovat projekty a zároveň tak rozvíjejí svou digitální 
gramotnost. Pokud je to možné, přivezte si s sebou vlastní iPad/ tablet s již nainstalovanou 
aplikací ScratchJR. Na místě bude omezené množství k zapůjčení. 
 
Lektor: Mgr. Dana Tužilová, Ambasadorka eTwinningu 
Je ředitelkou a ICT koordinátorkou Základní školy J. A. Komenského v Lounech. Podporuje 
pedagogy školy v zapojování se do mezinárodních projektů a spolupracuje s nimi na 
zavádění digitálních technologií do výuky. Zároveň se podílí na organizaci a lektorování 
metodických seminářů a online webinářů eTwinning. 

https://www.scratchjr.org/

