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1. den  

• Seznamovací hry 
• Pravidla kurzu 
• Aktivita na motivaci k učení jazyka 
• Výpůjčky z cizích jazyků – uvědomění si, kolik cizích slov běžně ve své řeči používáme 
• Slovíčka: 

- Jak si je nejlépe pamatuji slovíčka? 
- Druhy slovníčků 
- Vyzkoušení si psaní a dělání nových slovníčků 

• Tongue twister – jazykolamy, na nichž si ukážeme, že se není třeba bát výslovnosti (i rodilí 
mluvčí mohou mít s některými větami potíže) 

• ŠIFRA – seznámení se znaky IPA (mezinárodní fonetická abeceda) 
• Komunikace s cizincem – jak reagujeme v situaci, kdy si nevíme rady? Čeho se chytíme? 
• Slovíčka před písemným projevem  

 
2. den 

• Společná myšlenková mapa – důvody, proč studovat cizí jazyk 
• Jak zvýšit motivaci při studiu jazyků 
• Slovíčkové páry – ukázat rozlišení mezi různými druhy výslovnosti, upozornit na 

nepravidelnosti 
• Analýzy textů – za účelem odvození gramatických souvislostí, seznámení s online databází 

British National Corpus (BNC) 
• Tvorba vlastního gramatického přehledu 
• Domino – umět složit slovo z kořene a předpony/přípony 
• Idiomy – uvědomit si, že každý jazyk má svou vlastní strukturu, nepřekládat jen slepě do 

češtiny 
• Vyhledávání gramatických jevů v souvislém textu 
• Typy jazykových zkoušek, společný evropský referenční rámec pro jazyky, na jaké jsem 

úrovni? 
 
3. den – celý den se postupuje dle pravidel sugestopedie, jinak také globální metody 

Jedná se o vyučovací metodu, kterou vyvinul bulharský psychiatr Gorgi Lozanov. Sugestopedie 
respektuje všechny učební typy – auditivní, vizuální i kinestetický a znalosti získané touto 
metodou se údajně uchovávají v paměti trvaleji než je tomu u ostatních výukových metod. 
 
Mezi základní metody patří to, že žáky udržujeme v přirozeném cizojazyčném prostředí – výuková 
místnost je vyzdobena typickými předměty daného jazyka, výukové plakáty jsou psány ručně na 
zajímavých papírech, účastníci se oslovují jmény typickými pro tu kterou zemi atd. Lektor navíc 
zásadně neopravuje ani nehodnotí, pouze vede ke správné výslovnosti echo efektem, či 
povzbuzením „zkus to říci ještě jinak“ atp.  
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4. den 

• Karaoke – jednoduchá a zábavná metoda učení se novým slovíčkům 
• Plakáty pro cizince + slovíčková kartotéka 
• Práce s chybou – umět odhalit její příčiny a důsledky 
• Slova mnohoznačná 
• Překlad se slovníkem, překlad bez slovníku 
• Záchytné body – co mi pomůže dorozumět se s minimální výbavou 


