
 
 

LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE NĚMČINY 
Anotace seminářů: 
 
pondělí 19. 8. 2019 
 
Aktivitäten für Anfänger 
Lektorka: Friderike Komárek 
 
Anfängerunterricht ist zumeist der erste Kontakt mit der deutschen Sprache, hier legen Sie den 
Grundstein bei Ihren Lernern. Von Ihnen ist es abhängig, ob die Lerner die Sprache als leicht und 
angenehm empfinden und ob sie sich im Unterricht wohlfühlen. Sie können auch beeinflussen, 
wie schnell Ihre Lerner sprechen lernen. 
In diesem Workshop lernen Sie Methoden und Aktivitäten kennen, mit denen Sie Ihren Lernern 
die Anfänge erleichtern können, sodass sie schnell lernen, auf Deutsch zu kommunizieren. 
 
úterý 20. 8. 
dopoledne 
 
Konversation 
Lektorka: Friderike Komárek 
Sprechen, Meinungen austauschen, interessante Dinge erfahren, sich Gedanken machen, zu 
neuen Erkenntnissen kommen – das sind Ziele jedes Konversationsunterrichts. In diesem 
Seminar zum Thema „Freiheit“ erleben Sie zusätzlich unterschiedliche Aktivitäten und 
Methoden, die Sie später auch bei Ihren Schülern einsetzen können. Und nicht zuletzt lernen Sie 
vielleicht den einen oder anderen neuen Ausdruck kennen, mit dem Sie selbst ihr Deutsch 
aufbessern können. 
 
úterý 20. 8. 
odpoledne  
 
Malé divadelní formy ve vyučování němčině 
Lektor: Pavla Jelínková 

 

Chcete do svých hodin němčiny integrovat malé dramatické formy?  
Co všechno potřebujete? Čím začnete? Které další kroky učiníte?  
Budou vaši žáci moci hrát divadlo, aniž by se museli učit hodně textu zpaměti? 
O těchto otázkách se krátce pobavíme a poté společně inscenujeme několik textů formou 
rozhlasové hry, vyprávěcího divadla a divadla živých obrazů. 

 
středa 21. 8. 
dopoledne 
 
Na výuku reálií německy mluvících zemí aktivitami pomocí nových aplikací 
Lektorka: Petra Moskva 
 



 
 

Workshop představí metody a způsoby výuky, jak se dají jednotlivá témata reálií německy 
mluvících zemí pomocí nových aplikací úspěšně zakomponovat do výuky němčiny. Děti a mládež 
komunikují, experimentují, učí se a hrají pomocí nových medií. Účastníci si tak na vlastní kůži  
vyzkouší mnoho interaktivních úloh s obsahem reálií.  V popředí stojí vizuální materiály, orientace 
na sebeobjevování a na obsah učení, kreativní práce s texty, interaktivní cvičení a nejrůznější  
komunikativní úkoly mezi partnery. 
 
středa 21. 8. 
odpoledne  
 
Písně ve výuce NJ 
Lektorka: Petra Moskva 
 
Písně nám přinášejí nejen informace o reáliích německomluvících zemích, také ale o aktuálních 
tématech, které jsou blízká všem. Písně nabízí také možnost vyzkoušet různé aktivity ve výuce,  
a  tím také natrénovat všechny potřebné kompetence. V tomto workshopu budou blíže 
představeny  jednotlivé pracovní postupy spojené s didaktikou písní a hudby ve výuce němčiny, 
doporučeny nové weby a aplikace. 
 
čtvrtek 22. 8. 
dopoledne 
 
Inovativní metody ve výuce jazyků 
Lektor: Lukáš Heřman 
 
Získáte nové tipy k využití inovativních metod ve školní praxi a náměty k oživení výuky. Zaměříme 
se na rozvoj vašich praktických dovedností učitele – na metody zefektivňující osvojení si cizího 
jazyka a metody práce ve skupinovém vyučování. Dostanete prostor si vše vyzkoušet během 
modelových situací. Seminář je kombinací ukázek, metodiky a otevřené diskuze. 
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