
 

JAK ZAUJMOUT ŽÁKY ANEB 

HRY A KREATIVNÍ METODY VE 

VÝUCE NĚMECKÉHO JAZYKA 
 

V jazykové výuce je aktivizace žáků důležitější než v mnoha 

jiných předmětech. To platí nejen ve škole, ale i při vzdělávání 

dospělých. Probíraná gramatika a slovní zásoba by měla být 

pravidelně a hravě procvičována, aby nezašedla a stala se 

pestrým a živým jazykovým projevem. Na webináři si vyzkoušíte, jak nápaditě, motivačně 

a komunikativně obohatit výuku němčiny a jak zaujmout studenty. Ukážeme si, jak z běžných výukových 

aktivit vytěžit co nejvíce. 
 

Podrobný přehled témat:  

Hry pro atraktivní výuku jazyků  
Zásobárna warm-up aktivit, aktivit na opakování slovní zásoby, aktivit 

zapojujících všechny žáky najednou s cílem aktivizace žáků v úvodu výuky 

a usnadnění přechodu do cizího jazyka nesmí chybět žádnému vyučujícímu. 

Gramatika hravě a jednoduše  
Proměňte gramatiku v zábavu! Už Vás a Vaše žáky nebaví nudná gramatická 

cvičení? Rádi byste gramatiku učili tak, aby si žáci ani nevšimli, že se učí? Na 

workshopu „Zábavná gramatika“ si představíme řadu aktivit a her, které umožňují nácvik gramatiky 

a gramatických struktur právě takovým způsobem – inovativně a pro žáky atraktivně. Nechte se inspirovat 

a získejte praktické tipy a triky.  
 

Mluvit. Mluvit? Mluvit! (Konverzační hry ve výuce)  
Vyzkoušejte nápadité konverzační hry a aktivity, během kterých zapojíte všechny žáky. Konverzační hry jsou 

zábavné a podporují aktivní mluvený projev, porozumění, soustředění, pohotovost a kreativitu. Umožňují 

prohloubit slovní zásobu, osvojit ustálená spojení a slovní obraty tak jako gramatické struktury, a to vše 

hravou formou. Žáci zapomenou, že se vlastně učí. Na workshopu si ukážeme a především vyzkoušíme, jaké 

aktivity se hodí, aby žáci ztratili zábrany a strach mluvit a především, jak je pro mluvení nadchnout.   
 

Práce s videem aneb Kliknutím na „play“ a „stop“ to nekončí  
Video se stává běžnou součástí výuky cizích jazyků a je bezpochyby 

nástrojem jejího zatraktivnění. Nabízí však významné obohacení 

výuky pouze tehdy, pokud se s ním správně pracuje. Nechte se 

inspirovat množstvím nápadů a tipů, jak efektivně používat video 

ve výuce a co všechno lze s videem dělat.  
 

 

Kreativní psaní 

Při výuce jazyků je kreativní psaní často opomíjené. Nabízí však vhodný prostředek, díky kterému můžeme 

žáky motivovat k lepším výkonům. Na workshopu si ukážeme a vyzkoušíme řadu inovativních aktivit, které 

nadchnou vás i vaše žáky! Uvidíte, že psaní může být zábavné, rychlé a přínosné. Kreativní psaní nabízí hravý 

přístup k německému jazyku a současně se při něm učí nové a upevňují si dříve získané vědomosti. Předností 

tvůrčího psaní je netradiční práce s jazykem, při níž jazyková úroveň a bezchybnost nejsou nejdůležitějším 

kritériem. 
 

Kdy: 18. 2. 2021 

Čas: 15 – 17:00 

Kde: online přes Zoom 

Lektor: Mgr. Petr Hladík 

Co se v tomto tématu dozvíte? 

 jak s videem efektivně pracovat 
 jaké aktivity zařadit před/během/po 

zhlédnutí videa 
 jaké videomateriály lze ve výuce 

používat  
 jak stahovat volně dostupná videa 

a vytvářet krátké záznamy videí 



 

Vzdělávací cíl: 

Cílem je udělat z výuky zábavu jak pro učitele, tak pro žáky. Zastávám názor, že jedině pokud baví výuka 

vyučujícího, může bavit i žáky. Pomocí her a různých atraktivních činností při výuce lze dosáhnout toho, že 

žáci zapomenou, že probíhá hodina němčiny a nechají se unést zábavou. Z výuky pak mají větší prožitek, tím 

dochází i k lepšímu zapamatování slovní zásoby, gramatických struktur a vazeb.  

Lektor: Mgr. Petr Hladík 

Vystudoval magisterský obor Učitelství českého a německého jazyka na ZČU v Plzni. Věnuje se výuce 

německého jazyka a češtiny pro cizince. V současnosti žije v Německu a spolupracuje s jazykovou školou 

Berlitz. Zabývá se i metodikou výuky a podílí se na tvorbě učebnic pro střední školy. Je autorem knih 111 her 

pro atraktivní výuku angličtiny, 111 her pro atraktivní výuku němčiny, 111 her pro atraktivní výuku jazyků. Je 

spoluautorem výukové řady učebnic pro střední školy d.leicht. Pořádá metodické semináře a workshopy pro 

učitele jazyků v Čechách, Německu a Rakousku. 

 

Účast na webináři je bezplatná.                                                                       

 

Na webinář je potřeba se (do 14. 2.) přihlásit "ZDE"  

Nebudete-li mít možnost kliknout na odkaz, pak nám, prosíme, napište na e-mailovou adresu: 

maphlucinskors@seznam.cz (do textu zprávy uveďte „Němčina“ a preferovaný e-mail, na který 

budete chtít zaslat odkaz pro připojení). 

                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

                                                                           

 
         Webinář je realizován v rámci projektů  
         Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111  
         Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrcSZ20EK8O9pwtq7sdOK8Fl--EHbRPzN15RYmheb8awFqcA/viewform
mailto:aphlucinskors@seznam.cz

