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Nikola Šraibová



Učíme online
Projekt Česko.Digital,

komunity expertních dobrovolníků

🏫 
629 škol

Technologická pomoc

💻 
2920 zařízení

Sbírka počítačů - nyní spravuje nezisková 
organizace Člověk v tísni


 109 webinářů

Učíme nanečisto



Učíme online
Projekt Česko.Digital,

komunity expertních dobrovolníků

Hledáme dobrovolníky pro 
tyto role:

koordinátor/ka postprodukce 
webinářů

moderování webinářů
realizace webinářů 

zpracovatel/ka nahrávek
střih videa

Přidej se k nám!



Dotazy pokládejte na:

www.Sli.do kód: #UN110

https://app.sli.do/event/txum1ur1


Michaela Zormanová

- lektorka španělštiny a polštiny
- zkušenosti s výukou v MŠ, ZŠ a v 

jazykových školách
- účastník projektu Kreativní 

partnerství
- disertační práce: srovnání učebnic 

pro výuku jazyka

kontakt: 
michaela.zormanova@gmail.com



                       Osnova webináře

● Úvod do osvojování slovní zásoby

● Současné poznatky a trendy

● Metody a materiály pro různé cílové skupiny, ale i situace

● Praktické příklady (rozdělené dle cílových skupin)



Úvod do problematiky



divadlo: O veliké řepě; Domečku, domku

mini hra: Who is it?

písničky: What should we do with …?

Praktické příklady



                      



● jablko
● dům
● židle… (slovíčka v češtině najít ve španělštině)

Forma una palabra con todas estas letras

(1) D, N, S, Í, A, A
(2) S, L, R, L, T, E, A, E

¿Cuántas palabras puedes formar con estas letras?
(1) R, A, C, S, A
(2) A, M, I, S, R, F, L, O, E



                      



scénář k doplnění:

● Jak se jmenuje?

● Kolik má let?

● Co dělala včera?

● Co bude dělat o víkendu?

● Sousedka dvacetileté dívky jde o víkendu na jógu.

● Adéla jede na víkend do Gdaňsku.

● Žena, která má devadesát let, se včera dívala na film 

Jamesem Bondem.

● Sousedka Amandy včera myla své nové auto.

● Desetiletá dívka o víkendu plánuje jezdit na skateboardu.

● Dívka, která bydlí v čísle 14 má dvacet let.

● Stařenka bydlí uprostřed a nejmenuje se Anička.

● Anička byla včera ve škole.
https://spanelskejednohubky.cz/bienvenido-en-la-calle-salv

ador/

https://spanelskejednohubky.cz/bienvenido-en-la-calle-salvador/
https://spanelskejednohubky.cz/bienvenido-en-la-calle-salvador/


https://wordwall.net/resource/140

39661/przymiotniki

https://wordwall.net/resource/144

66508/w%c5%82osy

Anki, Quizlet

https://wordwall.net/resource/14039661/przymiotniki
https://wordwall.net/resource/14039661/przymiotniki
https://wordwall.net/resource/14466508/w%c5%82osy
https://wordwall.net/resource/14466508/w%c5%82osy


Pojďme
na dotazy

www.Sli.do kód: #UN110

https://app.sli.do/event/txum1ur1



