
P O Z V Á N K A

Nakladatelství Hueber Verlag si Vás ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci
dovoluje pozvat na metodicko-didaktický seminář pro učitele německého jazyka.

Termín: pátek 4. 3. 2016

Čas: 10:00 – 13:15

Téma: Mit Texten motivieren

v rámci vzdělávacího programu Nové materiály ve výuce NJ

Lektorka: doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Místo konání: Vědecká knihovna v Olomouci, přednáškový sál
Bezručova 3
OLOMOUC

 

Účastníci semináře obdrží volný výtisk učebnice Beste Freunde nebo Super! a certifikát.

Za seminář se nevybírá žádný poplatek. Seminář je akreditován MŠMT.

V  případě  zájmu  prosíme  o  zaslání  vyplněné  přihlášky  či  přihlašovacích  údajů  e-mailem  nejpozději
do 2. 3. 2016.  Přihláška  je  závazná  a vzhledem k  omezenému  počtu  míst  se  semináře  nelze  zúčastnit  bez
předchozího  přihlášení.  V  případě,  že  se  nebudete  moci  na  seminář  dostavit,  prosíme  o co  nejrychlejší
informaci, abychom mohli uvolněné místo nabídnout náhradníkům.

Hueber Verlag tel.: 235 363 203
Vilímovská 19 mobil: 603 52 39 51
160 00 Praha 6 e-mail: hueber@hueber.cz
___________________________________________________________________

Přihláška

Jméno: 

Škola: 

Adresa školy: 

E-mail:  Telefon: 



Mit Texten motivieren

Jak  učinit  výuku  němčiny  zábavnější,  poutavější,  a  přesto  neustupovat  z požadavků  a

neplýtvat časem? Cíleně zvolené texty mohou žáky motivovat, vést k pochopení souvislostí

učiva, opakovat osvojené vědomosti. Mohou se stát východiskem pro nejrůznější didaktické

hry, aktivizující žáky během výuky. Zjednodušeně řečeno – nabízejí celou škálu zajímavých

způsobů využití ve výuce.

 

 

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Vystudovala obor německý jazyk a český jazyk na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a 

následně se specializovala na německou filologii.

Od roku 1999 působí na Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě, kde vyučuje mimo 

jiné textovou lingvistiku, jazyk médií a německou morfologii. V gramatických cvičeních se 

zaměřuje především na česko-německé interferenční jevy. Je členkou autorského týmu 

učebnice SUPER! 2 a SUPER! 3.
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