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POZVÁNKA  

 

na workshopy 
 

„Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách 
němčiny a Německá gramatika hravě“ 

 
Workshopy se uskuteční ve dnech: 

 

22. října 2019  

19. listopadu 2019 

(volíte pouze 1 termín dle preferencí) 
 

od 9 do 16 hodin (prezence od 8:30 h) 

v Buly Aréně v Kravařích (ul. Kostelní 360/28). 
 

Kapacita každého termínu je omezena na 20 účastníků,  
přihlášení probíhá prostřednictvím odkazu zde (22. 10.) a zde (19. 11.) 

 
Anotace (pro každý termín totožná): 

 
9:00 – 12:00 

Mgr. Jana Nálepová, PhD. 

Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách němčiny 

V posledních letech se také změnil způsob výuky cizích jazyků, který je více zaměřen na 

rozvoj řečových dovedností a klíčových kompetencí, především mluvení. Pozornost se věnuje 

psychologickým aspektům pro odstranění zábran v mluvení s přihlédnutím na prostředí ve 

skupině, strategiím pro mluvení, aktivizačním hrám a podnětům k mluvení. Také propojení 

mluvení s ostatními dovednostmi je tématem semináře. 

 

13:00 – 16:00 

Německá gramatika hravě 

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, PhD. 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/rezervacni-system/937/
http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/rezervacni-system/936/
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Dá se gramatika naučit hravou formou? V semináři si učitelé němčiny vyzkoušejí nejrůznější 

způsoby práce s gramatickými jevy. Jednotlivé aktivity učitelům pomohou nejen zpestřit 

hodinu, ale pomohou také k upevnění znalostí a rozvíjení komunikačních dovedností žáků.  

Seminář se koná v německém jazyce. 

 

Od 12 do 13 hodin pauza na oběd (zajištěn v rámci akce).  

V dopolední i odpolední části proběhne coffeebreak (rozpis na místě). 

 
 

Po přihlášení obdržíte potvrzující e-mail.  
 
 

Aktivita je realizována v rámci Implementace aktivit MAP pro realizaci povinného opatření č. 2 
Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání. 


