
 

   

 

Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – NJ, RJ, ŠJ, FJ 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007 

 

Termín:  středa 7. listopadu 2018 

Místo konání: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

Program konference: 

KDY KDE / CO 

 Aula č. 108 

8:00 – 8:30 Registrace, Coffee Break 

8:30 – 9:00 Zahájení konference 

9:00 – 9:45 Plenary 
Lucie Gramelová, Ph.D. – Pyramida studenta 

9:45 – 10:00 Coffee Break 



 

   

      
 č. 304 č. 311 č. 119 č. 117 č. 217 

10:00 – 11:30  
Jens Krüger 

Die deutschsprachigen 
Länder 

 

 
PhDr. Veronika 

Hutarová 
Sprechen fördern durch 

Rollenspiele 

 

 
Mgr. Varvara 

Golovatina, CSc. 
То, что мы не знаем о 

России: реалии 
русской культуры на 

уроках РКИ 

 

 
Lucie Gramelová, 

Ph.D. 
Las actividades de 

conversación para los 
principiantes 

 

 
Mgr. Jan Lazar, Ph.D. 

La nouvelle 
orthographe et son 

approche en classe de 
FLE 

 

11:30 – 12:00 Coffee Break 

12:00 – 13:30  
Mgr. Hana Urbanová a 
Mgr. Lenka Švecová 

Inspiromat von Deutsch 
in Bildern oder Was 

man Schülern mithilfe 
von sinnvollen Bildern 

und Illustrationen 
vermitteln kann 

 

 
Mgr. Jana Nálepová, 

Ph.D. 
Fehler und 

Fehlerkorrektur 

 

 
Mgr. Igor Jelínek, 

Ph.D. 
Различа в речи 

Москвы и Петурбурга 

 
Mgr. Dana Gajdová 

¡A cocinar una sopa de 
palabras! o sea 

Estrategías 
comunicativas para 

hacer una clase 
creativa 

 

 
doc. Mgr. Václava 
Bakešová, Ph.D. 

Maisons des écrivains 
en France 

 

13:30 – 14:30 Přestávka / oběd 

14:30 – 16:00 
 
 
 
 

 
Mgr. Hana Urbanová a 
Mgr. Lenka Švecová 

Inspiromat von Deutsch 
in Bildern oder Was 

man Schülern mithilfe 

von sinnvollen Bildern 

 
Mgr. Jana Nálepová, 

Ph.D. 
Arbeit mit sprachlich 

heterogennen 
Gruppen 

 

 
Mgr. Klaudia 

Eibenová 
Мотивация и 

когнитивные функции 
произведений русских 
художников на уроках 

русского языка 

 
Lucie Gramelová, 

Ph.D. 
Las „cositas“ en la 

enseñanza 

 

 
Mgr. Danka 
Sekerková 

Séminaire sur la 
prononciation française 



 

   

 
 

und Illustrationen 
vermitteln kann 

 

 

 

16:00 – 16:15 Přestávka 

 Aula č. 108 

16:15 – 16:45 Mgr. Daniela Kratinová – Jak na cizí slovíčka 

16:45 – 17:00 Zakončení konference 

 

Změna programu vyhrazena 

Registrace pro učitele německého jazyka ZDE 

Registrace pro učitele ruského jazyka ZDE 

Registrace pro učitele francouzského jazyka ZDE 

Registrace pro učitele španělského jazyka ZDE 

 

Registrace na konferenci je nutná do 29. 10. 2018 prostřednictvím patřičného výše uvedeného online 

odkazu. 

Účast na akci je bezplatná. 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/580-motivacni-setkani-vyucujicich-cizich-jazyku?search=Y69-04-23-182-02&filter_finished=0&program_code=
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/581-motivacni-setkani-vyucujicich-cizich-jazyku?search=Y69-04-23-182-03&filter_finished=0&program_code=
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/582-motivacni-setkani-vyucujicich-cizich-jazyku?search=Y69-04-23-182-04&filter_finished=0&program_code=
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/583-motivacni-setkani-vyucujicich-cizich-jazyku?search=Y69-04-23-182-05&filter_finished=0&program_code=


 

   

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou (jitka.simkova@kr-zlinsky.cz, 

tel.: 577 043 745, mob.: 731 555 064) 

 

Doporučené parkovací plochy: 

 u kostela sv. Filipa a Jakuba (docházková vzdálenost 5 min.) 

 ulice Hradská (docházková vzdálenost 5 min.) 

 parkoviště nám. Práce (docházková vzdálenost 10 min.) 

 parkovací dům Zlaté jablko (docházková vzdálenost 8 min.) 

 parkoviště Gahurův prospekt (docházková vzdálenost 10 min.) 

 parkoviště v Kongresovém centru (docházková vzdálenost 2 min.) 

 

 

Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007. 

mailto:jitka.simkova@kr-zlinsky.cz


 

   

ANOTACE WORKSHOPŮ (řazeno abecedně dle příjmení lektora) 
 
 
 
DOC. MGR. VÁCLAVA BAKEŠOVÁ, Ph.D. 
 
Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. je absolventkou oboru francouzština–čeština na 
Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2002 tamtéž obhájila svou 
doktorskou práci na téma La Conversion de Joris-Karl Huysmans a v roce 2014 
habilitační práci na téma Zobrazení prostoru v díle Marie Noëlové, Suzanne 
Renaudové, Christiane Singerové a Sylvie Germainové. Od roku 1996 vyučuje na 
Katedře francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
a od roku 2017 tuto katedru vede. Předmětem jejího odborného zájmu je literatura 
20. století, vztah literatury a křesťanství, zobrazení prostoru, ale také didaktika 
literatury a literárního textu. 
 
 
 
Maisons des écrivains en France 

Un sujet intéressant dans la relation interdisciplinaire de la culture et de la littérature 
peut être représenté par la personnalité d’un écrivain en interaction avec le lieu où il a 
vécu et créé ses œuvres. C’est La Fédération nationale des maisons des écrivains qui 
regroupe ces lieux et a l’intention de les mettre plus en valeur aussi par l’intermédiaire 
de différents ateliers pédagogiques pour des groupes scolaires. Le séminaire présente 
quelques lieux, appartenant à ce réseau en France, avec des exemples du profit 
didactique, et invite les participants à réfléchir sur leur propre projet. 
 
 
 
MGR. KLAUDIA EIBENOVÁ 
 
Mgr. Klaudia Eibenová je spoluautorkou výukového kompletu ruského jazyka pro ZŠ 
a nižší ročníky víceletých gymnázií Pojechali, dále také Zpěvníku ruských písní a 
publikace Hry ve výuce ruštiny. Podílela se také na tvorbě Her ve výuce angličtiny a 
Her ve výuce francouzštiny. 
 
 
 
Мотивация и когнитивные функции произведений русских художников 
на уроках русского языка 

Выбор из самых известных картин русских художников, с которыми мы 
сталкиваемся  на уроках; без профессионального художественного анализа. 
 
 
 
 



 

   

 
MGR. DANA GAJDOVÁ  
 
Mgr. Dana Gajdová je učitelkou španělštiny a angličtiny s více než 25letou praxí se 
středním a vysokoškolským vzděláváním. V poslední době působila např. na jazykové 
škole Big Ben na Ibize, PORG v Ostravě a jazykové akademii ValMezAc - ValMez 
Academy, Centrum jazyků a kreativity (kurzy a soukromé lekce). Je autorkou příručky 
pro maturitu ze španělštiny Španělština: Otázky & odpovědi, a také příručky pro 
maturitu z angličtiny Maturita s nadhledem Angličtina. 
 
 
 
¡A cocinar una sopa de palabras! o sea Estrategías comunicativas para hacer 
una clase creativa 

„Si quieres construir un barco, no empieces por buscar madera, cortar tablas o 
distribuir el trabajo. Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo del mar libre 
y ancho."   Aguella cita por Antoine de Saint-Exupéry puede aplicarse a la 
enseñanza de idiomas. Muy a menudo suministramos a los estudiantes de las 
herramientas para usar el idioma, pero fallamos en  enseñarles qué poderes 
enormes podría proveerles el estudiar de una lengua extranjera. ¿Es el único fin de 
la  enseñanza de idiomas la preparación para los exámenes? ¿No deberíamos 
mejor animarlos a usar la lengua que conocen bastante bien? Este taller o sea 
cursillo se dedicará al tema de cómo podemos nosotros, los profesores de ELE, 
hacer la clase más creativa u original proveyendo a los alumnos o estudiantes 
oportunidades para usar y ensanchar sus conocimientos actuales, para que lleguen 
a ser usuarios creativos del idioma. 
 
 
 
MGR. VARVARA GOLOVATINA, CSc.  
 
Mgr. Varvara Golovatina, CSc. vystudovala filologii a překladatelství na Uralské státní 
univerzitě v Jekatěrinburgu, kde se také stala kandidátkou filologických věd. 
V současné době působí jako lektorka ruštiny na Západočeské univerzitě v Plzni a 
metodička Ruského centra v Plzni. Je finalistkou Mezinárodní soutěže nejlepší učitel 
ruské slovesnosti v cizině pořádané statní agenturou Rossotrudničestvo (2014). Je 
také autorkou odborných vědeckých publikací, spoluautorkou učebnic ruštiny Beseda 
i ekzamen, Tvoj šans a on-line doplňkových materiálů pro vzdělávací portály. 
Metodicky se věnuje zejména kognitivní lingvistice, problematice multilkulturalismu, 
ICT ve výuce cizích jazyků aj. 
 
 
 
То, что мы не знаем о России: реалии русской культуры на уроках РКИ 

Что мы знаем о русской культуре, о России и русских? И что можно считать 
русской культурой? На семинаре вы познакомитесь с интересными реалиями 



 

   

русской культуры. Мы обсудим, как преподавать русскую культуру, чтобы 
студентам было интересно. Вы познакомитесь с различными упражнениями и 
источниками информации о русской культуре. 
 
 
 
LUCIE GRAMELOVÁ, Ph.D.  
 
Lucie Gramelová, Ph.D. mluví 12 jazyky, píše blog o studiu cizích jazyků 
(www.jazykovy-koutek.cz) a je autorkou několika jazykových učebnic (Pojďme si 
povídat řecky, Turečtina hrou, Mluvnice albánštiny, Romština pro začátečníky). Věnuje 
se popularizaci moderních metod v jazykové výuce (publikace Jak vyzrát na cizí 
jazyky), její kurz Jak se učit jazyky absolvovalo již více než 500 zájemců. 
 
 
 
Pyramida studenta 

Jaké jsou principy, které vedou k úspěšnému zvládnutí cizího jazyka? Proč jeden 
student uspěje a druhý ne? Je akvizice cizího jazyka otázkou talentu? Na tyto 
otázky budeme hledat odpověď v úvodním bloku. 
 
 
Las actividades de conversación para los principiantes 

Las actividades que vamos a presentar se pueden usar con estudiantes de 
cualquier edad, en clases particulares, en clases grupales ya sea para trabajar la 
expresión oral o en clases de conversación. 
 
Las „cositas“ en la enseñanza 

El método que vamos a presentar es una manera simple para hacer sus clases 
más creativas y más lúdicas. El método sirve tanto para los niños como para los 
adultos, lo único que cambia es el tipo de cosas que se utilizan en la clase. 
 
 
 
PhDr. VERONIKA HUTAROVÁ 
 
PhDr. Veronika Hutarová je původem z Berlína. Po studiu na Karlově univerzitě 
v Praze vyučovala na gymnáziu a na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 2001 
působí jako zástupce vydavatelství Hueber pro Českou republiku a Slovensko a též 
jako lektorka ve vzdělávání učitelů NJ v Česku a na Slovensku. Je spoluautorkou série 
učebnic němčiny pro střední školy Super!. 
 
 
 
 

file:///C:/Users/simkova/Documents/Jazyková%20konference%20-%2011_2018/www.jazykovy-koutek.cz


 

   

Sprechen fördern durch Rollenspiele 

Wollen Sie Ihre Schüler im Unterricht mehr sprechen lassen? Dann versuchen Sie 
es doch mit Rollenspielen. Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Dank der 
vorgegebenen Personen und Szenarien kommen die Lernenden nie in die 
Notsituation, dass ihnen zu dem Gesprächsthema „nichts einfällt“. Und da nicht jede 
Rolle gleich anspruchsvoll ist, können Sie nebenbei im Kurs noch 
Binnendifferenzierung machen. Das Wichtigste aber ist, dass Rollenspiele Spaß 
machen, die Improvisation-Lust der TN das freie Sprechen fördert und die das Spiel 
begleitenden Emotionen zum besseren Lernergebnis führen. 
 
 
 
MGR. IGOR JELÍNEK, Ph.D.  
 
Mgr. Igor Jelínek, Ph.D. vystudoval anglickou a ruskou filologii na Ostravské univerzitě 
v Ostravě a poté úspěšně absolvoval postgraduální studium v oblasti ruské literatury 
na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2004 pracuje jako odborný asistent na 
katedře slavistiky Ostravské univerzity, kde se mj. specializuje na ruskou literaturu 
druhé poloviny 20. století a věnuje se tzv. autorské písni a ruským zpívajícím básníkům 
(V. Vysockij, B. Okudžava, A. Galič) a také rockové poezii. Kromě toho se zaměřuje 
na teoretické i praktické otázky překladu. V roce 2015 vydal spolu s členy výzkumného 
týmu kolektivní monografii s názvem Současná ruská a polská zpívaná poezie I.  
 
 
 
Различа в речи Москвы и Петурбурга 

На семинаре будут проанализированы фонетические и лексические особенности 
русского языка в Санкт-Петербурге. Внимание будет уделено старым нормам 
московского и ленинградского произношения, затем текущему состоянию России 
и ознакомлению студентов с «Неофициальным словарем Петрограда» Максима 
Володина (2017), а также с некоторыми фотографиями, сделанными в течение 
лет в Санкт-Петербурге. Река Нева будет прокомментировать лектор, поскольку 
эти места связаны с появляющимися выражениями, включая музыкальные (или 
литературные) бонусы. 
 
 
 
MGR. DANIELA KRATINOVÁ 
 
Mgr. Danielu Kratinovou provází celoživotní zájem o to, jak si co nejvíce urychlit a 
zjednodušit učení a jak si naučenou látku trvale zapamatovat. Sama říká: „Uklidnilo 
mě, že zapomínat je normální. Nadchlo mě, že pamatovat si je jednoduché a zábavné. 
Dobrá paměť může dokonce zvýšit sebevědomí a ráda bych se o to podělila 
s ostatními.“ 
 
 



 

   

Jak na cizí slovíčka 

Krátká a praktická ukázka technik, jak se učit (nejen) cizí slovíčka a udržet je v paměti. 
Techniky si ihned sami vyzkoušíte a ověříte si jejich platnost a využitelnost pro sebe i 
své žáky. 
 
 
 
JENS KRÜGER  
 
Jens Krüger je učitel hudby a němčiny, má bohaté vzdělávací zkušenosti, a to jak s 
dětmi, tak s dospělými. Ve spolupráci s Goethe-Institutem po celém světě organizuje 
metodické semináře pro německé učitele, je autorem mnoha didaktických písní a 
spoluautorem řady učebnic pro němčinu jako cizí jazyk. 
 
 
 
Die deutschsprachigen Länder 

Jens Krüger, geboren in der DDR, dort an drei verschiedenen Orten aufgewachsen, 
mitten im Studium, kurz vor der Wende, über Ungarn und Österreich nach 
Westdeutschland geflohen, dort weiterstudiert, als Lehrer und Musiker in ganz 
Deutschland gearbeitet und schließlich 1996 als Deutschlehrer nach Tschechien 
gekommen und geblieben. Er ist weiterhin in vielen Ländern als Deutschlehrer und 
in den deutschsprachigen Ländern als Musiker unterwegs. Lassen Sie sich von ihm 
in die Geschichte, die Natur, Sitten und Bräuche, die Kultur und den Alltag der 
deutschsprachigen Länder entführen. Jens Krüger ergänzt auch seine eigenen 
Erfahrungen und seine persönlichen Erlebnisse 
 
 
 
MGR. JAN LAZAR, Ph.D. 
 
Mgr. Jan Lazar, Ph.D. působí jako odborný asistent s vědeckou hodností se 
zaměřením na francouzskou jazykovědu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a 
na Filologické fakultě Opolské univerzity (Polsko). Ve svém výzkumu se zaměřuje na 
vývojové tendence současné francouzštiny. Je autorem několika desítek odborných 
publikací a řešitelem několika mezinárodních projektů (Université Laval, Université 
Paris 13 Sorbonne Cité). 
 
 
 
La nouvelle orthographe et son approche en classe de FLE 

L´objectif de notre atelier est de présenter la nouvelle orthographe et son approche 
possible en classe de FLE. En première étape, on va expliquer plus en détail les 
réformes de l´orthographe de 1990 et ensuite on va s´interroger sur les applications 



 

   

en classe de FLE. On pense fournir aux participants les exercices concrets dont ils 
pourront se servir en classe de FLE 
 
 
 
MGR. JANA NÁLEPOVÁ, Ph.D.  
 
Mgr. Jana Nálepová, Ph.D. studovala germanistiku a pedagogiku na Univerzitě 
Palackého v Olomouci, její doktorská práce byla zaměřena na téma analýza učebnic 
NJ. V současné době se připravuje na habilitaci. V průběhu své pedagogická praxe 
učila na Střední pedagogické škole v Krnově a vyučuje didaktiku němčiny a jazyková 
cvičení na Slezské univerzitě v Opavě. Již řadu let vede metodicko-didaktické 
semináře pro učitele němčiny po celé republice. Je multiplikátorkou Goethe-Institutu a 
Boschovy nadace, školitelkou CERMATu a členkou expertního týmu Další cizí jazyk 
Národního ústavu pro vzdělávání MŠMT. 
 
 
 
Fehler und Fehlerkorrektur 

Die Meinung dazu, was ein Fehler ist und wie man mit Fehlern umgehen soll, hat sich 
im Laufe der Zeit verändert. Früher wurden Fehler als etwas Schlimmes gesehen, was 
man meiden soll. Es ist manchmal auch heute so. Weil wenn man im Beruf einen 
Fehler macht, hat es negative Wirkung auf die Kunden, Kollegen, ganze Firma. 
Deswegen sind Fehler oft mit Angst verbunden. Im Sprachunterricht dagegen nimmt 
man heutzutage Fehler als etwas normales, was für die Weiterentwicklung der 
Sprachfertigkeiten wichtig ist. Man muss aber aus den Fehlern lernen und deshalb 
muss man Ursachen und Funktionen der Fehler analysieren und mit ihnen arbeiten. 
 
Arbeit mit sprachlich heterogennen Gruppen 

Nicht nur die Lehrer der Sekundarstufe II und der Sprachschulen, seit der Einführung 
der Rahmencurricula auch die Lehrer an den Grundschulen, kämpfen damit, dass sie 
sprachheterogene Klassen haben. In jeder Gruppe gibt es Lernenden, die langsamer 
arbeiten, aber auch solche, die schnell ihre Aufgaben bewältigen, oder solche, die sich 
alles schnell merken ohne sich Notizen zu machen. Dieses Problem zu lösen ist nicht 
einfach, deshalb versuchen wir in dem Seminar die Antworten auf die Frage zu finden, 
wie man Binnendifferenzierung effektiv vorbereiten und durchführen kann. 
 
 
 
MGR. DANKA SEKERKOVÁ 
 
Mgr. Danka Sekerková studovala angličtinu a francouzštinu na Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy a již během studia začala učit oba cizí jazyky v jazykové škole. Po 
12leté učitelské praxi nyní pracuje jako metodička a školitelka učitelů angličtiny a 
francouzštiny. Na své učitelské dráze získala zkušenosti s učením angličtiny a 
francouzštiny od dětí předškolního věku až po dospělé. Ve výuce cizích jazyků se jí 



 

   

nejvíc osvědčil individuální přístup ke studentům s ohledem na jejich dovednosti a 
schopnosti, dále využívaní nových technologií a vyučování pomocí CLIL. 
 
 
 
Séminaire sur la prononciation française 

But du séminaire:  
- la mise en relief de l´ importance de l´enseignement de la prononciation et 

son intégration dans le programme du cours FLE, 
- l´introduction théorétique de la phonétique française (accent sur les sons 

isolés des voyelles) et sa comparaison avec la prononciation tchèque et 
- l´explication des méthodes de base dans l´enseignement de la phonétique 

 
 
 
MGR. LENKA ŠVECOVÁ a MGR. HANA URBANOVÁ 
 
Mgr. Lenka Švecová a Mgr. Hana Urbanová se dlouhodobě intenzivně věnují 
metodické činnosti a tvorbě výukových materiálů pro jazykové i nejazykové předměty 
na různých typech škol. Při jejich zpracování vycházejí z vlastní didaktické praxe a 
z potřeb jednotlivých učitelů a studentů, přičemž hojně využívají své rozsáhlé kreativity 
a širokého spektra invencí pro způsob rozpracování a „zobrazení“ výukového obsahu.  
Na základě dlouholeté pedagogické činnosti ve vzdělávacích institucích různého typu 
a zkušeností z oblasti tvorby výukových materiálů v digitální i „papírové“ podobě vznikly 
výukové systémy a metody, jejichž podstatou je zpracování učebních materiálů, které 
mají výraznou vizuální, přesto zřetelnou didaktickou podobu, a jsou díky tomu ve 
vzdělávacím procesu nadmíru účinné, efektivní a působí jako silný motivační faktor pro 
cílové skupiny žáků, studentů i jejich učitelů. 
Tyto materiály a didaktické postupy byly v letech 2009–2018 ověřeny v mnoha ZŠ, SŠ 
i JŠ v celé ČR a zároveň přepracovány pro didaktické portály a výukové moduly 
několika vzdělávacích institucí a nakladatelství. Mgr. Lenka Švecová a Mgr. Hana 
Urbanová zpracovávají výukové materiály ve vlastním grafickém studiu, kde sdružují 
grafiky, programátory, lektory a metodiky ze vzdělávacích projektů realizovaných 
v minulých letech i v současnosti. 
Vedle metodické činnosti a tvorby didaktických materiálů pro jazykové a nejazykové 
předměty se tandem Lenka Švecová a Hana Urbanová věnuje vedení didaktických 
seminářů pro učitele ZŠ, SŠ a JŠ v rámci DVPP a výuce didaktiky na Pedagogické 
fakultě Univerzity Karlovy. Zároveň dlouhodobě spolupracují s nakladatelstvím Fraus 
(didaktické el. materiály pro Vzdělávací portál Fred), s Národním institutem pro další 
vzdělávání (NIDV) a participují na činnosti a řízení Spolku germanistů a učitelů 
němčiny (SGUN). 
 
 
 
 
 



 

   

Inspiromat von Deutsch in Bildern oder Was man Schülern mithilfe von 
sinnvollen Bildern und Illustrationen vermitteln kann 

Wir stellen Ihnen ein Unterrichtssystem vor, das aus raffinierten Bildern oder 
Abbildungen besteht, in denen sich die konkreten zweckgerichteten didaktischen 
Zusammenhänge, Verbindungen oder „Ableitungen des Inhaltes vom Bild“ 
verbergen – d. h. wie kann man mit Hilfe dieses sinnreichen Bildermaterials 
angenehm Konversation führen, Geschichten erzählen und dabei problemlos 
Wortschatz, Phrasen und sogar Grammatik in Zusammenhängen und logischen 
Komplexen unterrichten. Alle Illustrationen / Unterrichtsmaterialien werden nach 
den Wünschen und Bedürfnissen der Lehrer und Schüler gestaltet. Die 
Unterrichtsmaterialien „sprechen“ mit den Schülern buchstäblich, sodass sie sie auf 
dem Weg durch den Lehrstoff auf eine solche Art begleiten, dass die Schüler 
schnell begreifen, worum es geht und was man mittels dieser Abbildungen 
eigentlich erfahren und erlernen soll. In Kombination mit den zusammenhängenden 
effektiven Aktivitäten handelt es sich um eine wirksame Lehrmethode, die viele 
begeisterte Anhänger in den tschechischen Grund- und Mittelschulen gefunden hat 
und auch bei Ihnen großes Interesse und Neugier wecken kann. Wir gestalten alle 
Illustrationen und graphischen Lehrabbildungen nach den Wünschen und 
Bedürfinissen der Lehrer, Schüler und auf Grund unserer eigenen 
Unterrichtserfahrungen. Alle Unterrichtsmaterialien einschließlich methodischer 
Anweisungen denken wir aus und gestalten sie selbst in unserer Autorenproduktion 
mit Hilfe von vielen kreativen und begeisterten Lehrern zahlreicher tschechischer 
Schulen. Es handelt sich also um eine sehr progressive und aktuelle Form der 
Bearbeitung von Unterrichtsinhalte. Wir machen Sie mit den Materialien und Ideen 
für Deutsch als Fremdsprache, bzw. für Englisch oder nichtsprachliche Fächer 
bekannt. 


