
 
 

LETNÍ ŠKOLA PRO ANGLIČTINÁŘE 
Anotace seminářů: 
 
pondělí 19. 8. 2019 
 
A: Using the Coursebook in a Creative Way 
Lektorka: Anežka Rouš Dvořáková 

 
Most English teachers follow a coursebook. It gives us and the students structure. However, 
there is no need to become a slave to the coursebook. This seminar deals with ways of adjusting 
coursebooks so that everyone's experience with them is as positive as possible. We will have a 
look at incorporating fun and motivating activities that get students involved in the learning 
process. The seminar will also focus on choosing the right coursebook which suits us and our 
students perfectly. 
 
Učebnice je neodmyslitelnou součástí výuky jazyků. Dává nám i studentům jasný rámec. Není 
však potřeba podřizovat výuku učebnici, ale naopak je dobré ji využít tak, aby z toho co nejvíce 
všichni profitovali. A to je právě cílem tohoto semináře. Vyzkoušíme si zábavné a motivující 
aktivity, díky kterým vtáhneme naše studenty snáze do procesu učení. Podíváme si na to, jakým 
způsobem vybrat učebnici, která bude vyhovovat jak nám, tak našim studentům. 
 
B: Triky pro gramatiku 
Lektorka: Sylvie Doláková 
 
Seminář se zaměří na oblast výuky gramatiky. Na semináři si budeme hledat odpovědi na tyto 
otázky: 
Kdy a jak začít s výukou gramatiky? 
Jaký postup volit, aby byl efektivní? 
Jak gramatiku vysvětlovat? 
Je vhodné používat dril? 
Jsou nějaké „fígle“ na zvládnutí gramatiky rychleji a účinněji?  
Účastníci si odnesou praktické náměty, které „fungují“ u žáků v této oblasti. 
 
úterý 20. 8. 
dopoledne 
 
A: Developing Critical Thinking 
Lektorka: Anežka Rouš Dvořáková 
 
The world is changing and so are the demands on people professionally. Critical thinking is one of 
the skills that we can incorporate into the ELT classroom which can help students perform in the 
outside world. Nowadays, students seem to have very good listening skills, but when it comes to 
comprehending a text, they tend to struggle. The focus of this seminar is to show you several 
techniques for developing and enhancing students' critical thinking in terms of analyzing the text, 
their current knowledge and their future learning possbilities. The aim is to help students think 



 
 

independently and creatively. The activities presented in the seminar are universal, easy to use 
and entertaining. 
 
Svět se mění a s ním i profesní požadavky na jedince. Abychom našim studentům pomohli v 
budoucnosti obstát, můžeme podpořit jejich kritické myšlení v hodinách angličtiny. Dnešní 
studenti nemívají většinou problémy s poslechem, ale s porozuměním psaného textu mnohdy 
bojují. Na tomto semináře si vyzkoušíme různé postupy, díky kterým můžeme studentům pomoci 
rozvinout schopnost kriticky a kreativně uvažovat. Podíváme se na to, jakým způsobem lze 
analyzovat text či naše dosavadní znalosti a zjistit tak, jak je možné s nimi dále pracovat a jak je 
rozšiřovat. Aktivity prezentované na semináři jsou snadné, zábavné a je možné je využít pro 
rozlišná témata. 
 
B: Tipy pro výuku anglické výslovnosti 
Lektorka: Sylvie Doláková 
 
V průběhu workshopu se zaměříme na několik žhavých otázek: 
Zařazovat do výuky cvičení zaměřená na výslovnost, nebo opravovat průběžně? 
Na které oblasti výslovnosti se máme zaměřit (a na které úrovni žáků)? 
Jaká výslovnostní cvičení jsou efektivní? 
Fonetická transkripce, ano či ne? 
 
úterý 20. 8. 
odpoledne  
 
A: Bits and pieces about Scotland 
Lektorka: Světlana Obenausová 
 
The country and her people, an overview of the history of Scotland with an emphasis on the 
roots of constant tensions between Scotland and England; people and events whose importance 
in Scottish history made them symbols of today’s Scotland. We will also take a look at language 
or rather languages spoken in Scotland, the art and architecture shaped by the historical 
development of the country, we will have a closer look at the work of the best Scottish architect 
Charles Rennie Mackintosh.  
We will also get a glimpse of the beautiful, still unspoilt Scottish countryside and some of the 
important places worth visiting. 
We will challenge some stereotypes about Scots and Scotland, and maybe find new ones. 
 
B: Tipy pro výuku anglické gramatiky 
Lektorka: Sylvie Doláková 
 
Seminář poskytuje praktický pohled na jazykovou výuku a přináší užitečné tipy a rady, jak 
předcházet, případně řešit nejčastější obtíže, se kterými se vyučující potýkají, a které negativně 
ovlivňují výsledky výuky. Věnuje se specifickým problémům od zapojení studentů do výuky, 
získání a udržení jejich pozornosti, přes různou jazykovou úroveň studentů ve skupině, až po 
motivaci studentů a jejich samostatnost při studiu, domácí úkoly nebo například disciplínu ve 
třídě. Zkoumá jejich příčiny a především nabízí alternativy, jak jednotlivé problematické situace 
úspěšně využít ve prospěch výuky. 



 
 

 
středa 21. 8. 
dopoledne 
 
A: Holidays and festivals – why and how are they celebrated 
Lektorka: Světlana Obenausová 
 
Historické pozadí některých svátků v anglicky mluvících zemích a jejich zasazení do současného 
kontextu. Možné způsoby, jak tyto svátky a události s nimi spojené představit studentům. Ukázka 
aktivit, které zpestří hodinu, zaujmou žáky a pomohou rozšířit jejich obzor. Seminář seznámí 
účastníky se svátky v anglicky mluvících zemích: Independence Day, Columbus Day, Halloween, 
Bonfire Night, Patron Saint's Days, St Valentine's Day, Thanksgiving, April Fool's day, 
Remembrance Day, Memorial Day, Veteran's Day, Trooping the Colour, Martin Luther King . 
 
B: Inovativní metody výuky cizích jazyků I. 
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. 
 
středa 21. 8. 
odpoledne  
 
A: Conversation with native speaker  
Lektor: Emmanuel Aisu 

 
B: Inovativní metody výuky cizích jazyků II. 
Lektor: Lukáš Heřman 
 
Volné pokračování semináře, na kterém 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. 
 
čtvrtek 23. 8. 
dopoledne 
 
A: Teaching productive skills  
Lektorka: Marcela Sekerková 
 
Speaking and writing. If you feel that course books rather neglect these skills, come to this 
workshop. You might be relieved to see that discourse, just like anything else,  has rules and can 
be easy to teach. You may also see that writing does not have to be taught only as a means to an 
end and can be creative.  



 
 

 
Mluvení a psaní. Pokud máte pocit, že učebnice tyto dovednosti poněkud zanedbávají, přijďte se 
zúčastnit tohoto semináře. Možná se vám uleví zjištěním, že slovní  projev, stejně jako cokoliv 
jiného může být vyučován snadně s pomocí pravidel. Možná také porozumíte tomu, že psaní 
nemusí být nutně bráno pouze jako účel a může být tvořivé. 
 
B: Reálie aneb Interkulturalita ve výuce cizích jazyků 
Lektor: Petra Lexová 
 
Seminář je zaměřen na praktické ukázky aktivit, které můžete zařadit do výuky. Aktivity můžete 
využít v hodinách angličtiny, ale jsou propojeny i s jinými předměty. Nenásilnou a zajímavou 
formou se žáci seznamují s kulturním prostředím i v jiných zemích. 

 
Souběžně probíhají dva semináře, účastníci si vybírají vždy jeden seminář – A nebo B. 
 
Odborný garant: 
Mgr. Petra Ocelková | mobil: 777 808 177 | email: ocelkova@hello.cz | web:dvpp.hello.cz 
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