
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílna:  2x 45 minut  max. 18 žáků (11 – 15 let) 

 

 

V dílně by se žáci měli seznámit se  

 základními informacemi o zemi či kultuře a jazyku, jímž se v dané zemi či kultuře mluví 

 kulturními a jazykovými specifiky a zajímavostmi země či kultury 

 zkušenostmi lektora s danou zemí či kulturou 

 způsobem, jak si poradit v každodenních situacích, s nimiž se může cestovatel v dané zemi setkat 

 základními slovíčky a frázemi, které jsou nezbytné pro komunikaci v těchto situacích 

 

 

Program v dílně by měl zahrnovat 

 1. část dílny: představení země či kultury, jejich kulturních a jazykových specifik a zajímavostí, 

zkušeností lektora (např. která místa navštívit, co určitě vyzkoušet, co je nezbytné před cestou 

vědět či zařídit, na co si dát pozor, na co se připravit…)  

 2. část dílny: představení slovíček a frází, které jsou nezbytné pro komunikaci v každodenních 

situacích, s nimiž se může cestovatel v dané zemi setkat (ztratil jsem se, chci si něco koupit, chci si 

objednat jídlo, potřebuji si vyměnit peníze, někam cestuji a potřebuji si koupit jízdenku…) 

 praktické procvičení těchto slovíček a frází v daných situacích ve formě dialogů 

 

 

Z dílny by si žáci měli odnést vyplněný pracovní list s 

 informacemi o zemi či kultuře, jejich kulturních a jazykových specifikách a zajímavostech 

 informacemi, které žáky zaujaly 

 slovíčky a frázemi nezbytnými pro komunikaci v každodenních situacích 

 dialogy, jak si poradit v každodenních situacích (v obchodě, v restauraci, ve směnárně, na nádraží…) 

 

 

Žáci si v třídnických hodinách vyrobí batoh na cestu do Vaší země, do něhož si sbalí nezbytná slovíčka, 

fráze a dialogy v jazyce Vaší země či kultury, které mohou během cesty využít v každodenních situacích. Poté 

si dialogy ve třídě procvičí. 

na 

ZŠ Otokara Březiny 

Demlova 34, Jihlava 

27. září 

Potvrzení účasti / neúčasti pošlete, prosím, nejpozději do 6. 9. 2019 na jahodova.pavla@zsobreziny.cz 



Organizace 
 

27. 9. 2019 
 

 

 

7:45 – 8:00    registrace lektorů 

- vestibul školy 

 

8:15 – 8:45    slavnostní zahájení pro lektory a žáky 

- jídelna 

 

9:00 – 9:45    dílny – 1. část 

9:45 – 10:00   přestávka s občerstvením pro lektory 

10:00 – 10:45   dílny – 2. část 

 

11:00 – 13:00   práce žáků s třídními učiteli 

 

11:00 – 12:00   setkání lektorů u kulatého stolu 

- hodnocení, výběr tématu příštího EDJ 

- informační centrum 

možnost návštěvy tříd 

oběd pro lektory 

 

 


