
 

  

 

Motivační setkání pro vyučující cizích jazyků – anglický jazyk 
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 

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

 

Termín:  čtvrtek 8. 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 
Karl Martin – How to motivate yourself to teach 

9:45 – 10:00 Coffee Break 



 

  

 MŠ a 1. st. ZŠ 2. st. ZŠ a SŠ CLIL 

 č. 304 č. 311 č. 119 č. 117 č. 217 

10:00 – 11:30  
Jarmila Tomanová 

From sparks to 
fireworks of creativity 

 

 

 
Mgr. Jana Čadová 

Learn the three secrets 
to a great success in 

heterogeneous classes 
 

pro 2. st. ZŠ  
 

 
Mgr. Michaela 

Čaňková 
Practical Ideas for 
Teaching English 

session 1 
 

 
Lucie Gramelová, 

Ph.D. 
Speaking activities for 
complete beginners 

 

 
Mgr. Ludmila 

Balíková 
Let´s start with CLIL 

 
 

 

11:30 – 12:00 Coffee Break 

12:00 – 13:30  
Mgr. Sylvie Doláková 

CLIL in practice 
 

 

 
Mgr. Jana Čadová 
How to overcome a 

fear of exam taking and 
smile while doing it 

 

 
Mgr. Michaela 

Čaňková 
Practical Ideas for 
Teaching English 2 

 

 
Mgr. Bronislav 

Sobotka 
Experiential Learning in 

Language Teaching 
 

 
PhDr. Petra Vallin, 

Ph.D. 
English across the 
curriculum (CLIL) 

 
pro SŠ 

 

13:30 – 14:30 Přestávka / oběd 
14:30 – 16:00  

Monika Skořepová, 
MAppLing. 

Vocabulary games – 
from words to 

sentences! 

 
 

Mgr. Danka Sekerková 
Maturita Super-

Speaker 
 

 

 
Mgr. Bronislav 

Sobotka 
Icebreakers and 

energizers aka strong 
language espresso 

 
 

 
Lucie Gramelová, 

Ph.D. 
Small objects and how 

to use them in the 
lesson 

 
 

 
PhDr. Petra Vallin, 

Ph.D. 
English across the 
curriculum (CLIL) 

 
pro ZŠ 

16:00 – 16:15 Přestávka 



 

  

 Aula č. 108 

16:15 – 16:45 Mgr. Daniela Kratinová – How about a foreign word 

16:45 – 17:00 Zakončení konference 
 

Změna programu vyhrazena 

 

Registrace pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ ZDE 

Registrace pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ ZDE 

 

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

odkazu. 

Účast na akci je bezplatná. 

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

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

 

 

https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/599-motivacni-setkani-vyucujicich-cizich-jazyku?search=Y69-03-23-182-01&filter_finished=0&program_code=
https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/600-motivacni-setkani-vyucujicich-cizich-jazyku?search=Y69-04-23-182&filter_finished=0&program_code=
mailto:jitka.simkova@kr-zlinsky.cz


 

  

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 



 

  

ANOTACE WORKSHOPŮ (řazeno abecedně dle příjmení lektora) 

 
 
MGR. LUDMILA BALÍKOVÁ 
 
Mgr. Ludmila Balíková vystudovala jednooborové učitelství angličtiny pro základní 
školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a věnuje se výuce 
angličtiny na obou stupních ZŠ. Na NIDV působí jako lektorka jazykových 
i metodických kurzů a spolupracuje s nakladatelstvím Oxford University Press. V roce 
2008 získala ocenění Evropský učitel jazyků. 
 
 
 
Let´s start with CLIL 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) i sone of the words many teachers 
are thinking and talking about a lot these days. Many teachers at many schools have 
already started with CLIL activities, many teachers at many schools would like to start 
but are a bit afraid or do not know how. Let´s talk about pros and cons and let´s try a 
few activities together. 
 
 
 
MGR. JANA ČADOVÁ 
 
Mgr. Jana Čadová využívá základních školních zkušeností jako mentor a školitel. Jako 
učitelka výcviku a konzultant ELT připravuje a uskutečňuje semináře pro Cambridge 
University Press. Rovněž poskytuje na míru šité semináře, vzdělávací programy a 
metodickou podporu vzdělávacím institucím a školám v České republice. Od roku 2002 
je zodpovědná za metodologický rekvalifikační program pro učitele angličtiny na 
Masarykově institutu pokročilých studií (MIAS) v Praze. Je členkou Asociace učitelů 
angličtiny ČR (AUAČR / ATECR) a AMATE - profesního sdružení mentorů v České 
republice. 
 
 
 
How to overcome a fear of exam taking and smile while doing it. 
Encourage primary school learners to show what they CAN do, rather than what they 
cannot”. Motivate your pupils with illustrated, fun and interesting tasks and assess their 
listening, reading, writing and speaking skills. Their journey will become and aim. In 
this session we enjoy practical school activities and practise English in a meaningful, 
success-oriented, creative and enjoyable way. 
 
Learn the three secrets to a great success in heterogeneous classes 

Make your students learn the most and save your time as well as your energy. In 
this session we are going to look at some useful techniques promoting vocabulary 



 

  

and grammar learning in more meaningful and fun way through engaging context 
and different channels. We share our classroom experience, too. 

 
MGR. MICHAELA ČAŇKOVÁ 
 
Mgr. Michaela Čaňková mnoho let učila na gymnáziu, později na VŠ a v poslední době 
se věnuje seminářům pro české i zahraniční učitele. Je autorkou učebních materiálů 
Open Gates (netradiční učebnice současné americké literatury a kulturních reálií 
podněcující tvůrčí přístup k literárnímu textu) a Open Channels (netradiční učebnice 
současné britské literatury určená pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázií). 
 
 
 
Practical Ideas for Teaching English session 1 and 2 (two practical but very different 
sessions) 

Miscellaneous practical ideas including useful activities that involve all the skills, 
lively songs, inspiring youtube videos and lots of talking. 
 
 
 
MGR. SYLVIE DOLÁKOVÁ 
 
Mgr. Sylvie Doláková je lektorkou anglické metodiky se specializací na ranou výuku 
angličtiny a autorkou mnoha výukových textů. V oblasti lektorské činnosti vede/la 
komplexní metodické kurzy pro učitele AJ pro pedagogická centra, Služby škole, 
vzdělávací centra, Národní institut a jazykové školy. Má bohaté zkušenosti také 
s výukou v zahraničí (Maďarsko, Budapešť, Polsko, Norsko atd.). Z široké publikační 
činnosti je možné zmínit např. Angličtina v programu MŠ, Série praktických aktivit 
Inspiromat, Cizí jazyk v mateřské škole. Ano nebo ne?, Playing English – Hravá 
angličtina. 
 
 
 
CLIL in practice 

Effective CLIL technology enables children to perceive language resources on specific 
facts, such as those we normally include in lessons. 

Activities can be used on a so-called bilingual basis - the basic knowledge children 
get through their mother tongue, the repetition takes place in a foreign language. 
This allows them to perceive a foreign language without the necessary translation 
barriers, effectively and mainly naturally and very quickly. 
 
 
 
 
 



 

  

 
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. 
 
 
Speaking activities for complete beginners  

Four activities that work with students just getting introduced to English. 
 
Small objects and how to use them in the lesson 

Let´s share some practical tips on how to use small objects such as keys, pencils, rings, 
sunglasses or coins in the lesson. 
 
 
 
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.“ 
 
 
 
How about a foreign word 

A short and practical demonstration of techniques to learn (not only) strange words 
and keep them in mind. Techniques are instantly tested and tested for their validity and 
usability for themselves and their pupils. 
 
 
 
KARL MARTIN 
 
Karl Martin je zakladatelem a ředitelem školy English in Zlin, vystudovaný psycholog a 
biolog, kvalifikovaný CELTA lektor.  Při výuce angličtiny je jeho hlavním cílem 
naučit  studenty vyjadřovat se přirozeně, tedy vyměnit typickou „Czenglish“, která je 
často výsledkem doslovného překladu, za přirozenou angličtinu plnou slov, vět a frází, 
které se běžně používají v každodenním životě v ryze anglickém prostředí. 
 
 
 

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


 

  

“How to motivate yourself to teach” 

This short presentation is all about self-motivation – motivating yourself teach 
others. 

At English in Zlin, we firmly believe that one of the main functions of the teacher is 
to be the engine which creates the energy to power the lesson and drive the learners 
forward. However, we do understand that it is much more difficult to get that engine 
going when it is dark, snowy and minus 15 degrees outside! So … 

Here, we are going to take a fun & light-hearted look at some tips & techniques 
which we all can, hopefully easily, use to improve & maintain our much-needed high 
levels of self-motivation. Because, after all, without motivation goals cannot be 
achieved and dreams cannot come true! 
 
 
 
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. 
 
 
 
Maturita Super-Speaker  

„Yes, yes, well, I err...” and silence. You might be typically hearing such responses 
from common Czech students who can understand English well but have difficulty 
when it comes to speaking.  Being obsessed with accuracy, they wouldn´t say a phrase 
if they weren´t at least 95% sure about its correctness. The best, but not the only, way 
to prepare your students for Maturita Speaking exam is a lot of practice in a “laboratory” 
where mistakes are permitted and serve as positive feedback. In this workshop, you 
will be introduced to an updated Pearson course book New Maturita Activator, which 
puts emphasis on systematic Maturita preparation.  We will look not only at authentic 
Maturita speaking tasks, exam strategies and techniques, but you will also try out 
several practical speaking activities. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
MONIKA SKOŘEPOVÁ, MAppLing 
 
Monika Skořepová strávila osm let v Austrálii, kde vystudovala VŠ - Výuka Aj jako 
cizího jazyka se zaměřením na děti předškolního a mladšího školního věku. Od roku 
2002 učí děti v MŠ, ZŠ, kroužcích i intenzivně angličtinu - klasicky i formou Montessori. 
Od roku 2006 spolupracuje s NIDV jako metodik a vydává vlastní metodické a výukové 

materiály (viz http://www.englishonly.cz). 
 
 
 
Vocabulary games – from words to sentences! 

Vocabulary is the backbone of a language. However how to go from separate words 
to communication? This workshop offers interesting and playful activities how to 
introduce new vocabulary, work with it and expand it in a way that children don’t find 
it boring. Most importantly we will try activities through which children use the new 
words in meaningful context using relevant grammar. 
 
 
 
MGR. BRONISLAV SOBOTKA 
 
Mgr. Bronislav Sobotka je absolventem Masarykovy univerzity – obor Lektorství 
angličtiny a navazujícího magisterského oboru Učitelství anglického jazyka pro 
základní a jazykové školy. Je v Brně usazený učitel, milovník angličtiny a věčný 
optimista, který si často říká, že má asi tu nejlepší práci na světě. Pomáhá totiž lidem 
zamilovat se do angličtiny, zbavit se strachu z mluvení a radovat se z vlastních 
úspěchů a pokroků. Vedle výuky na gymnáziu a Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity (předměty Zážitkové učení ve výuce jazyka na střední škole, Hry a aktivity 
pro výuku AJ, Organizace zážitkového jazykového kurzu) je to také učitel na volné 
noze, který se věnuje individuálnímu a firemnímu vzdělávání, vzdělávání učitelů, 
zážitkovým i internetovým kurzům. 
 
 
 
Experiential Learning in Language Teaching 

The main goal is to provide the participants with the general theoretical background, 
easy to follow steps, practical examples and inspiration for those who might be 
considering to embark with their own students on a demanding but very rewarding 
journey of using experiential learning for English teaching. 
 
 
Icebreakers and energizers aka strong language espresso 

We all know those terrible moments of despair when the students seem to be falling 
asleep and fatigue seems to be taking over the classroom… Good news! There is 

http://www.englishonly.cz/
http://www.muni.cz/study/fields/17068
http://www.muni.cz/study/fields/8382?lang=cs
http://www.muni.cz/study/fields/8382?lang=cs
https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2013/AJB_ELLT
https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/podzim2015/AJB_GAME
https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/podzim2015/AJB_GAME
https://is.muni.cz/auth/predmet/ped/podzim2017/AJ5418?fakulta=1441;obdobi=6923;predmet=969075


 

  

a way to fight back (and win)! And even better, it is fun and hard not to enjoy! This 
workshop will let you taste a nice blend of these (strong language espresso) 
activities on you own. They will make you move, smile and have fun! I will try not to 
give you just the taste of them but also a bullet-proof recipe to brew them on your 
own. 
 
 
 
JARMILA TOMANOVÁ 
 
Jarmila Tomanová po absolvování magisterského studia v oboru anglické filologie na 
Univerzitě Palackého v Olomouci využila příležitost pracovat jako praktikant na Czech 
School Without Borders London a vyučovala dvojjazyčné děti. Během stáže v Londýně 
absolvovala zkoušku CPE. V České republice pracovala pro několik jazykových škol, 
které vyučují individuální, firemní, veřejné a postsekundární kurzy. Nedávno se pak 
přidala k českým podnikům jako metodický konzultant. 
 
 
 
From sparks to fireworks of creativity 

CLIL has become an inseparable part of English lessons in the last couple of years. 
Children are naturally curious about the world around them and they can easily 
make connections between subjects across curriculum. Especially with primary 
school learners we should take advantage of their unspoiled creativity to make the 
most of English lessons. How can we actually ignite sparks of creativity to make 
pupils learn without even noticing it? In this workshop we are going to have a look 
at practical techniques and activities to spice up CLIL lessons for primary school 
learners. 
 
 
 
PhDr. PETRA VALLIN, Ph.D. 
 
PhDr. Petra Vallin, Ph.D. vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ a angličtinu na 
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. CLIL ji poprvé zaujal při studijním pobytu ve 
Finsku a později v Rakousku. Prostřednictvím CLIL učila na několika pražských 
školách a jedné lyonské. Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy vyučuje kurzy 
Content and Language Integrated Learning a Angličtina napříč předměty 1. stupně 
ZŠ. Vede zde také diplomové práce zaměřující se na CLIL a bilingvní výuku. Působí 
jako metodik a lektor školení CLIL napříč institucemi i republikou. Workshopy CLIL 
pojímá činnostně, hravě a zážitkově. Účastníci si tak mají možnosti vyzkoušet CLIL 
jako žáci, zakusit jeho výhody i možné zádrhely a společně s ostatními diskutovat 
o tom, co právě prožili. Věnuje se tvorbě aktivit a přípravám hodin CLIL a je 
spoluautorkou publikace CLIL: Inovativní přístup nejen k výuce cizích jazyků. Školy 
doprovází při zavádění CLIL od prvního workshopu pro učitele, přes informativní 
schůzky pro rodiče až po náslechy v hodinách CLIL a následné konzultace s učiteli. 
 



 

  

English across the curriculum (CLIL) 

Within the workshop, teachers will have the opportunity to experience CLIL's 
activities from the perspective of pupils, reflect their experience and then discuss it 
together. The activities will cover different subjects and lectures so that as many 
participants as possible can attend. CLIL is mainly associated with foreign 
languages, but the teaching methods and strategies on which it is based may also 
be inspiring for teaching any other subject. 


