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Téma, aktivity


Uvítání, informace o organizaci kurzu, představení účastníků kurzu
a lektorky, seznamování

14. 12. 2018



Gramatika – sloveso být, přítomný čas u sloves, mít rád



Konverzace – téma „Vánoce“



Úvod do tématu „škola, školní prostředí“ – orientace ve škole,
typický školní den

21. 12. 2018

4. 1. 2019



Gramatika – slovesná konjugace v přítomném čase



Konverzace – organizace školního roku



Minulý čas



Gramatika – příčestí minulé, druhá pozice – se, si



Slovní zásoba - školní pomůcky



Čtení s porozuměním



Minulý čas – procvičování



Komunikace ve škole – práva a povinnosti zúčastněných,
omlouvání nepřítomnosti dětí



Sledování videa – dětský seriál Chaloupka na vršku - ověření míry
porozumění, české tradice

11. 1. 2019

18. 1. 2019

25. 1. 2019



Gramatika – slovesa pohybu



Určení místa – vhodné pády a jejich předložky



Konverzace a čtení – školní řád



Poslech písně, ověření míry porozumění, interpretace



Gramatika – slovesný vid, vidové dvojice, tvoření sloves



Slovní zásoba – školní předměty, rozvrh hodin



Gramatika – imperativ – tvoření, použití



Lokál sg. – tvoření, hláskové změny, předložky



České vázané písmo - ukázky, procvičování
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1. 2. 2019



Gramatika – genitiv sg. - tvoření, užití, předložky; negativní
imperativ – tvoření, použití



Konverzace – pedagogické praxe – diskuse, srovnání vzdělávacích
systémů v různých zemích, specifika českého školství

8. 2. 2019

15. 2. 2019

22. 2. 2019

1. 3. 2019



Gramatika – negativní imperativ, užití ve školním prostředí



Vokativ – tvoření, příklady



Konverzace - nakupování



Gramatika – kondicionál - tvoření, užití



Lingvistické termíny v prvostupňové praxi - slovní druhy



Instrumentál – tvoření, užití



Gramatika – dativ - tvoření, užití



Lingvistické termíny v prvostupňové praxi - větné členy



Rekapitulace, procvičování probraného učiva



Závěrečný test a jeho vyhodnocení



Doporučení dalších studijních zdrojů pro asistenty pedagoga
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