
 

 

      

 

  

 

 

 

 

 

Učíme jazyky lépe 2013 

Program : 

8:30 – 9:00  Registrace účastníků 

9:00 – 9:30   Úvod a  zahájení konference     

 S kým jsme se tu sešli? Co nás čeká? Příklady škol, které moderní jazykové laboratoře  využívají.  

9:30 - 10:30 1. blok workshopů 

 Digitální jazyková laboratoř na základní škole 

 ANGLIČTINA SŠ a VŠ  - nakladatelství Oxford University Press o on-line nástrojích pro střední a vysoké 

školy 

 NĚMČINA SŠ a VŠ - Klett nakladatelství o propojení tištěných a elektronických učebnic na středních a 

vysokých školách 

10:45 - 11:45 2. blok workshopů 

 Digitální jazyková laboratoř na střední a vysoké škole 

 ANGLIČTINA ZŠ – nakladatelství Oxford University Press o on-line nástrojích pro základní školy 

 NĚMČINA ZŠ - Klett nakladatelství o propojení tištěných a elektronických učebnic na základních školách 

12:00 - 13:00  Oběd 

13:10 - 14:15 3. Blok workshopů 

 Praktická cvičení dovedností v jazykové laboratoři: poslech, mluvení, psaní, čtení 

 ANGLIČTINA, něco metodického a osvěžujícího 

 NĚMČINA, něco nového a inovativního 

14:15 - 15:00 Diskuse, závěr konference 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anotace workshopů: 

Digitální jazyková laboratoř na základní škole 

 Inspirace ze základních škol. O ověřené aktivity v jazykové laboratoři se s vámi podělí učitelé, kteří laboratoř 

používají. Vyzkoušíte si na vlastní kůži jako žáci, co se v digitální jazykové laboratoři osvědčilo. Vyzkoušíte si vybrané 

aktivity sami pod vedením lektora.  A taky se dozvíte o možnostech, které ještě o digitálních laboratořích nevíte. 

Digitální jazyková laboratoř na střední a vysoké škole 

 Inspirace ze středních škol a vysokých. O ověřené aktivity v jazykové laboratoři se s vámi podělí učitelé, kteří 

laboratoř používají. Vyzkoušíte si na vlastní kůži jako studenti, co se v digitální jazykové laboratoři osvědčilo. 

Vyzkoušíte si vybrané aktivity sami pod vedením lektora.  A taky se dozvíte o možnostech, které ještě o digitálních 

laboratořích nevíte. 

Angličtina SŠ a VŠ  - Oxford University Press o on-line nástrojích pro střední a vysoké školy 

 Martina Nováková, zástupce OUP, představí aktuální nabídku online materiálů pro výuku ve třídě i k samostudiu.. 

Němčina SŠ a VŠ - Klett nakladatelství o propojení tištěných a elektronických učebnic na středních a 

vysokých školách 

 Nakladatelství Klett přijde ukázat zdroje, ze kterých můžeme čerpat inspiraci pro výuku s využitím interaktivních 

tabulí. Aneb něco od profesionálů, co nám pomůže ve výuce.  

Angličtina ZŠ - Oxford University Press o on-line nástrojích pro základní školy 

 Martina Nováková, zástupce OUP, představí aktuální nabídku online materiálů pro výuku ve třídě i k samostud iu 

Němčina ZŠ - Klett nakladatelství o propojení tištěných a elektronických učebnic na základních 

školách 

 Nakladatelství Klett přijde ukázat zdroje, ze kterých můžeme čerpat inspiraci pro výuku s využitím interaktivních 

tabulí. Aneb něco od profesionálů, co nám pomůže ve výuce.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická cvičení dovedností v jazykové laboratoři: poslech, mluvení, psaní, čtení 

 Praktický workshop s tvorbou aktivit zaměřených na praktická cvičení a dovednosti v jazykové laboratoři: poslech, 

mluvení, psaní, čtení 

ANGLIČTINA, něco metodického a osvěžujícího 

 Těšte se na Dr.. ALENU  SLEPIČKOVOU, Ph.D., úžasnou zážitkově jazykovou odbornici, která nám ukáže jak využít 

svět literatury a textů k tomu, aby byl cizí jazyk ve třídě pro žáky a studenty  živým a atraktivním . Při praktickém 

workshopu bude čerpat z mnoha svých zkušeností práce se studenty a stáží ze zahraničí.  

NĚMČINA, něco nového a inovativního 

 Bc. Paleček Lukáš, učitel, ředitel WebSchool s.r.o., online vzdělavatel, nám ukáže digitální svět jinýma očima. Němčina 

si totiž zaslouží být taky napřed a netradičně překvapovat žáky a studenty. Zaručuji, že se nudit nebudete.  

 


