
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: čtvrtek 7. 4. 2016

Čas: 10:00 – 13:15

Téma: Filmy ve vyučování NJ
v rámci vzdělávacího programu Filmy a videoklipy a jejich využití ve výuce NJ

Lektorka: Friderike Komárek

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

Účastníci semináře obdrží drobné propagační dárky a certifikát. 

Zájemci si mohou na místě zakoupit dvd a další produkty nakladatelství Hueber se slevou.

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 5. 4. 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: 



Filmy ve vyučování NJ

Filmy jsou nejen příjemným zpestřením vyučovacích hodin cizího jazyka, ale představují také

zdroj  zajímavých  autentických  materiálů.  Přinášejí  informace  z oblasti  reálií  a  umožňují

přenos reálného života v cílové zemi do školního prostředí pomocí fikce. 

V tomto semináři společně zhlédneme různé filmové úryvky a seznámíme se s možnostmi

jejich využití pro nácvik dovedností – především poslechu s podporou obrazu a mluvení.

Friderike Komárek

Friderike Komárek žije v České republice od roku 1997, v letech 1998-2006 pracovala jako 

lektorka německého jazyka na Goethe-Institutu Praha. Od září 2007 do roku 2012 učila na 

Střední zdravotnické škole Ruská v Praze. Současně vyučuje němčinu ve firemních kurzech. 

Od roku 2003 vede metodické semináře na Goethe-Institutu, pro nakladatelství Hueber a 

pro Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN). Je spoluautorkou učebnice Super! a 

redaktorkou regionálních vydání učebnic Beste Freunde pro ČR a SR.
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