
Zdravé vztahy ve škole
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


 116 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: #UN117

https://app.sli.do/event/3o1Coxi194gazk7FnnPCxF


Ivana Kudrnová

- lektorka španělštiny v projektu 
Španělština do plavek

- spoluzakladatelka projektu 
Digitální lektoři

- autorka knihy 140 + 24 úkolů 
pro zábavné učení cizích jazyků

kontakt: info@digitalnilektori.cz

https://www.spanelstinadoplavek.cz
https://digitalnilektori.cz
https://164ukolu.cz/
https://164ukolu.cz/




                       Osnova webináře

● jak moc důležitá je práce mimo hodiny jazyků a jak se o tom bavit se 

studenty 

● jak můžeme studentům jako lektoři pomoci a vytvářet úkoly více na míru

● tipy na konkrétní a vyzkoušené aktivity v různých oblastech (studijní tipy, 

mluvení, psaní, čtení, aplikace, projekty)



Mají úkoly v jazykové výuce smysl?



Jak si nastavit spolupráci?



Jak si to udělat jako lektor jednodušší



Tipy na úkoly



















Studijní tipy a triky

Myslete na sebe 

Proč se jazyk učíte? 

Co se vám na jazyku líbí? 

Kdy si můžete udělat čas? 

Jak se budete cítit až dosáhnete toho, co potřebujete? 



Studijní tipy a triky

1. Zapište si do kalendáře 
2. Vyrobte si kalendář/tabulku
3. Trackujte se!
4. Debordelizujte
5. Spěte!













Mluvení 

Chcete mluvit cizím jazykem? MLUVTE

Jazyk si musí zvyknout

Uši si musí zvyknout



Mluvení 

1. Jazykolamy 
2. Stínování
3. Natoč své ráno! 
4. Zvukovky
5. Seznamovačky



Čtení  

Není nutné číst romány. Vystavujte se písmenkům, kdekoliv je to možné…



Čtení  

1. Lidé, čtete! 
2. Prozkoumejte bulvár 
3. Citáty a motivační věty
4. Ilustrátoři 
5. #sledujte a dejte like



Poslech  

Bez poslechu a porozumění nefunguje komunikace. Po troškách i po větších dávkách.



Poslech  

1. Rádio každý den 
2. Sportujte se sluchátky 
3. Vyražte na koncert! 
4. Najděte si letní hit 
5. Poslouchejte, poslouchejte



Videa  

Jsou geniální. Propojují obraz a zvuk. Při seriálu zapojte i vědomé učení! 



Videa  

1. Krátké filmy 
2. Reklama dělaná mistry
3. Zacvičte si
4. Language Reactor 
5. Netflix, HBO, YouTube 



Psaní 

Psaní dává čas na rozmyšlenou. Zapojte barvy i různé techniky.



Psaní 

1. Post-it všude
2. FutureMe
3. Doplňte bubliny
4. Slovní mraky
5. Prokrastinační mapy













Aplikace 

Výborný sluha a může být zlý pán. Ať vás nezahltí a nevyhrají nad touho se učit nový 
jazyk



Aplikace 

1. Duolingo, Drops, WocaBee… 
2. Babadum 
3. LyricsTraining 
4. Pinterest 
5. Google Quick Draw
6. YouGlish
7. Texting Story
8. Squid, Flipboard





Miniprojekty

Zapomeňte, že se učíte cizí jazyk! Zapojte více smyslů a více dovedností. 



Miniprojekty

1. Naplánujte si dovolenou 
2. Nasedněte do MHD
3. Předpovídejte počasí
4. Vyrazte do IKEA
5. Otestujte svoji osobnost
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Pojďme
na dotazy

www.Sli.do kód: #UN117

https://app.sli.do/event/3o1Coxi194gazk7FnnPCxF



