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Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti  

v Krajské vědecké knihovně v Liberci 

Vás srdečně zve na 11. setkání platformy – workshop  pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ 

a studenty 

Tvořivá dramatika a práce s literárním 

textem 
Workshop je koncipován jako ochutnávka různých postupů založených na celostní pedagogice 

s využitím technik literární a dramatické výchovy. Workshop bude rozdělen do dvou programových 

bloků.  

První blok se odrazí od robinzonovského tématu postaveného do kontextu 2. světové války (Petr Sís: 

Robinson a/vs. Uri Orlev: Ostrov v Ptačí ulici). Můstek mezi oběma bloky vytvoří upoutávka na novou 

knížku Petra Síse s názvem Niky & Věra. Příběh Nicholase Wintona a jeho dětí. Oklikou nás zavede 

k druhému bloku, v němž se odrazíme od časoprostoru Prahy. Ta se jednou objeví ve vzpomínkách 

na dětství a jednou jako kulisa cesty časem v napínavé fantasy (Petr Sís: Tři klíče a/vs. Jitka Hladká, 

Marek Hladký: Tajemství pergamenů). 

Lektorka:    PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.  

Pracuje na Katedře germanistiky na Pedagogické fakultě UK.  Externě se věnuje výuce literatury pro 

děti a mládež na Katedře české literatury PedF UK.  

Je známá jako literární kritička, je členkou české sekce IBBY. Ve volném čase se věnuje vlastnímu 

psaní, vícejazyčnému divadlu. Působila také jako programová manažerka Labyrintu věd(ění), 

univerzity prvního věku. Od ledna 2022 studuje výchovnou dramatiku na Divadelní fakultě AMU. 

 
Kdy:  v pátek 13. května 2022 od 9 do 13:30 hod.  

Kde: v malém poslechovém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci (4. patro) 

Zájemce o účast prosíme o vyplnění elektronické přihlášky na adrese:   

https://bit.ly/Přihláška-Tvořivá-dramatika-T-Bučková  

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování semináře.  
Bez účastnického poplatku. 

Kontaktní osoby: 
Kateřina Vítková, koordinátorka, vitkova@kvkli.cz, 482 412 160 
Petra Čiháčková, koordinátorka, cihackova@kvkli.cz, 482 412 160 
Jaroslava Starcová, metodička, starcova@kvkli.cz, 482 412 124  

Občerstvení bude zajištěno.  

Těšíme se na shledanou! 
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