
 

 

 

 

 

Inovativní, kreativní a aktivizační metody ve výuce cizích jazyků na ZŠ 
 

 Počet vyučovacích hodin:  16 
 Akreditace:    ano (MSMT-33187/2018-2-871) – možnost úhrady ze šablon 
 Lektorka:    Mgr. Lucie Čechová 
 Pro koho je seminář určen: učitelé všech cizích jazyků ZŠ a SŠ a další zájemci 

Čas semináře: pátek od 13.00 (ubytování možné od 12.00), předpokládaný konec 
v sobotu ve 14.30. 

Cena:     4700,- 
 V ceně:    poplatek za seminář, materiály do semináře, ubytování ve vinařství1),  

strava2) během semináře (kafé-pauza, večeře, degustace, snídaně, 
kafé-pauza, oběd), prohlídka3) vinných sklepů vč. degustace vín.  

  
Na semináře bude možné zakoupit či objednat výukové materiály a hry vytvořené Contextou. 
Na konci semináře proběhne tombola  
 
Tematicky se budeme věnovat následujícím blokům: 
1. Hry a warming-up aktivity do výuky cizích jazyků 

Znáte to, nejprve je to potřeba všechny probudit, ty nejzarytější ospalce nechat spát, neotrávit si 
hodinu a pak se vrhnout do „opáčka“ z minulé hodiny. Hlavně neztratit energii a plně se vrhnout do 
své určitě super připravené hodiny. A jaké aktivity to budou?   No přece ty nejvíc super. 

  
2. Jak zajímavě pracovat s textem 

Čtení textů je nut(d)ná záležitost ve výuce, ale taky hrooozně dlouhá. Jak to tedy změnit? Jak 
pracovat s textem tak, aby se žáci „samořídili“ a nemusel se text číst před celou třídou? Jak 
povzbudit ty „rychlíky“ do další práce a trošku popostrčit ty „šneky“? 

 
3. Burza našich nápadů 

Co jsou Vaše nejoblíbenější aktivity? Jaké webovky či časopisy používáte? Jak je u Vás s využitím 
všeho možného ve výuce? Tak na tohle tu taky bude prostor   
 

4. Videa, reklamy a krátké spoty ve výuce 
Najít pohybový obrazový materiál je jedna věc, umět ho využít do posledního puntíčku je věc druhá. 
Ani jedno však není snadné, nebo je?  
 

5. Webovky vhodné k… 
využití všeho, na co si ve výuce cizích jazyků vzpomenete (reálie, obrázky, online hry, písničky, 
procvičování gramatiky a slovní zásoby, ad.) 

 
6. Myšlenkové mapy, obrázky a nejrůznější hry do výuky 

Jak využívat různé myšlenkové mapy? Jak pracovat s obrázky tak, aby žáci používali gramatiku, 
rozvíjeli slovní zásobu? To je ale pekelně těžká věc, takže v tomto bloku obdržíte pytel nápadů do 
smysluplné výuky v cizích jazycích, hry na gramatiku, slovní zásobu, a mnoho dalšího. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

1) V případě, že budete požadovat seminář bez ubytování, činí cena 4200,-. Nutné však nahlásit 
předem, abychom pak zajistili hladký průběh ubytování.  

2) Pokud držíte nějakou dietu, dejte nám prosím vědět, abychom na to mohli připravit kuchaře, a Vy  
jste nám během semináře nehladověli. 

3) Ve sklepích je zima celoročně. Nechceme si hrát na učitelky a organizovat Vás, ale vezměte si  
s sebou vhodné boty a bundu.  

 
 Další 

Žernosecké vinařství s.r.o. https://www.zernosecke-vinarstvi.cz/ se nachází v obci Velké Žernoseky. Před 
vinařstvím je možné zaparkovat. Pokud pojedete autobusem, zastávka je přímo na návsi před vinařstvím. 
Počítejte prosím s tím, že pokud pojedete vlakem, tak vlak má zastávku dle všech jízdních řádů v obci 
Velké Žernoseky, ale ve skutečnosti zastavuje v obci  Žalhostice (což je obec ve směru z Litoměřic před 
Velkými Žernoseky -  odtud je to do Žernosek po silnici 2 km.). Tato informace vážně není vtip.  
 
Dobrá zpráva je, že pokud by si někdo chtěl pořídit vína domů, lze je nově zaplatit kartou. 
 
V minulém roce se nám i stalo, že nějaká ptáčata ještě před zahájením sobotní snídaně vyrazila na  
výlet. Je to možné, pokud si přivstanete, abyste pak zase stihli seminář. Můžete jen přes „silnici“ k Labi,  
na Radobýl, Kamýk, ad. Vše je na Vás.  
 
 
POZOR! 
Na seminář si vezměte dobrou náladu, chuť se do všeho pustit po hlavě a určitě si to všichni pořádně 
užijeme.   
 
 
Těšíme se na Vás!  
 
Lucka (lektorka) a tým Contexty 
  

  
   

 


