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ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
NÁVŠTĚVA TECHMÁNIE
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V pondělí 20. 8. 2012 odpoledne se studenti přesunuli do plzeňského výukového centra
Techmánie. Původně zde byla pro skupinu domluvena prohlídka s rodilým mluvčím English
Advantage. Rodilý mluvčí ale nakonec nebyl přítomen a tak studenti shlédli ukázku programu
Tekutý dusík.
2 Tekutý dusík
Při tomto zábavném programu se studenti dozvěděli množství zajímavých informací o tekutém
dusíku. Průvodce jim ukazoval rozličné experimenty, které se s tímto mrazivým prvkem dají
provádět. Studenti si některé experimenty mohli zkusit doslova na vlastní kůži.
3 Volná prohlídka
Skupina poté měla rozchod a mohla si všechny exponáty v centru prohlédnout. Lektorka je
instruovala, aby si popisky zkusili přečíst v anglickém jazyce a ověřili si, jestli jim rozumí.
Nejvíce se všem líbila interaktivní hra box.
3 Závěr
Někteří ze studentů již v Techmánii byli, pro některé to byla první návštěva, centrum se jim ale
velice líbilo a rádi by se tam vrátili i v budoucnu. Lektorka poradila studentům, aby se se svými
učiteli angličtiny domluvili na návštěvě Techmánie English Advantage.
5 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE ANGLICKÉHO
JAZYKA
Mgr. Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V pondělí odpoledne 20. 8. 2012 se skupina studentů přemístila do počítačové učebny KCVJŠ,
kde jim byl předveden osobní počítač jako pomocník při samostudiu anglického jazyka.
2 Využití informačních technologií ve výuce
Skupina se přesunula do počítačové učebny, kde jí lektorka ukázala volně přístupné webové
stránky, které studenti mohou využít ke studiu a procvičování anglického jazyka. Stránky se
věnovaly hrám rozvíjejícím slovní zásobu, testům jazykových úrovní, všemožnému procvičování
jednotlivých aspektů anglického jazyka, poslechu.
3 Mezinárodní jazykové zkoušky
Na závěr lektorka skupině představila různé druhy mezinárodních a jazykových zkoušek, aby měli
studenti představu, jak tyto zkoušky vypadají. Byly jim vysvětleny rozdíly mezi jednotlivými
zkouškami a jejich náročnost a účel. Studenti si mohli jednotlivé zkoušky vyzkoušet na volně
přístupných webových stránkách. Lektorka monitorovala samostatnou práci studentů.
4 Závěr
Studenti ocenili dostupnost všech prezentovaných stránek na webu, tj. že je mohou využívat bez
jakýchkoli omezení i doma. Ocenili i možnost seznámit se s různým typem mezinárodních
zkoušek z anglického jazyka.
5 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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ÚVODNÍ HODINA ANGLICKÉ KONVERZACE
Richard SAVAGE
1 Úvod
Po úvodním programu v pondělí 20. 8. 2012 dopoledne se skupina přesunula do budovy KCVJŠ
Plzeň na hodinu konverzace s rodilým mluvčím. Hodiny s rodilým mluvčím jsou pro studenty
vždy přínosné. Mají možnost vyzkoušet si komunikaci s učitelem, který neovládá jejich mateřský
jazyk a jsou tedy nuceni používat cílový jazyk, t. j. angličtinu. Jde o uvedení jejich teoretických
znalostí z jazyka do praxe. Získávají také přímo zpětnou vazbu, okamžitě ví, jestli jim lektor
rozumí nebo ne.
2 Úvodní hodina konverzace s rodilým mluvčím – seznamovací aktivity
Tato hodina byla první z celého týdne. Studenti se viděli poprvé, proto byla hodina zaměřena na
seznámení se. Studenti se věnovali řadě aktivit na představování se. Například, každý si vylosoval
různě dlouhý provázek a pomalu si ho namotával na prst. Úkolem bylo mluvit o sobě tak dlouho,
dokud jim stačí provázek. Nakonec měl každý o nějakém členu skupiny říci, co si zapamatoval.
3 Jazyková hra Word Up
Otázky jsou rozděleny do 4 kategorií a otázky samotné jsou různého charakteru. Mohou se objevit
otázky s výběrem odpovědí (multiple choice), otázky s křížovkovými nápovědami (crossword
clues), doplňování chybějících slov (gap-filling) či oprava hláskování (spelling).
Studenti se svojí figurkou pohybují po hrací ploše a vzájemně si pokládají otázky z hracích karet,
které přísluší k jenotlivým políčkům. Pokud hráč odpoví správně, získá barevný žeton podle
kategorie, ze které byla otázka. Když hráč získá 3 žetony z každé kategorie, vyhrává celou hru.
Tato hra je rozdělena do úrovní podle jazykové úrovně hráčů. Účastníci kempu začali hrát na
úrovni intermediate, pokračovali úrovní upper-intermediate a hra končila na úrovni advanced.
Zvyšující se obtížnost otázek působila na studenty motivačně, chtěli zvládnout i složitější otázky.
Studenty hra velmi bavila, celou dobu komunikovali pouze v angličtině a díky otázkám tak i
přirozeně rozvíjeli svou slovní zásobu. Po skončení hry lektor zjišťoval zpětnou vazbu a debatoval
se studenty o přínosu této hry, ptal se na jejich názor na ni, na silné a slabé stránky.

4 Závěr
Studentům se hodina líbila, měli možnost se lépe poznat a rozšířili svou slovní zásobu.
5 Kontakt na autora
Richard Savage
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ), savage@kcvjs.cz
Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň; kusova@kcvjs.cz
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NÁRODNÍ STEREOTYPY
Connaire HAGGAN
1 Úvod
S národními stereotypy se setkáváme každý den a často jsou v lidech hluboko zakořeněné. To
někdy vede k nedorozumění a konfliktům, když se setkáváme s lidmi z různých koutů světa.
V této hodině se lektor věnoval národním stereotypům 6 národů a snažil se je společně se studenty
vyvrátit.
2 Národní stereotypy
Lektor pochází z Jihoafrické republiky, ale kořeny jeho rodiny jsou irské. Téma stereotypů je mu
tedy velmi blízké. Lektor napřed studenty seznámil se základními pojmy: národ, národnost,
stereotyp... Vybraných 6 národností se studenti snažili charakterizovat podle pěti kategorií (např.
jídlo, zvyky, charakter...). S lektorem pak diskutovali a pokoušeli se odhalit, zda jsou jejich
tvrzení pravdivá, nebo zda se jedná o zažité stereotypy a předsudky (např. Němci jsou pořádní,
Angličané rezervovaní, Češi hodně pijí pivo...). Poté měli žáci ve dvojicích doplnit následující
rčení různými národnostmi a odůvodnit svoje odpovědi: Nebe/Peklo je, kde policie je ________,
kuchaři ____________ , mechanici __________, milenci __________ a vše je organizováno
_____________.
3 Poslech a čtení
V další části hodiny si studenti poslechli 4 nahrávky, kde lidé z anglicky mluvících zemí mluvili o
sobě, o svém národu a jak na ně ostatní národnosti nahlíží. Podle obsahu jejich sdělení (a také
podle přízvuku) studenti hádali, odkud byl který mluvčí. Dále si žáci přečetli krátký text s názvem
Vidíme se tak, jací opravdu jsme?. Článek byl založen na výzkumu, kdy vybraní příslušníci
různých národností měli popsat svůj národ. Tyto data poté byly porovnány s osobnostními testy
účastníků výzkumu. Výsledky potvrdili, že vnímání sebe sama bylo u valné většiny respondentů
zkreslené. Studenti s tímto textem dále pracovali a diskutovali.

4 Pár faktů o Jihoafrické republice
V další části hodiny pak lektor studentům ukázal knihu fotografií o Jihoafrické republice
a přiblížil jim tuto vzdálenou zemi. Mluvil o různých oblastech JAR, o rozdílu mezi nimi,
o památkách, přírodě a národních parcích, o obyvatelstvu, kultuře a také o problémech (především
s kriminalitou), kterým tato země čelí. Studenti měli možnost se ptát a tím získat informace
o zemi, kde je angličtina jedním z úředních jazyků.
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5 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti si vyzkoušeli konverzaci v anglickém jazyce s rodilým
mluvčím, procvičili své komunikační schopnosti v anglickém jazyce a dozvěděli se spoustu
zajímavých informací o JAR.
6 Kontakt na autora
Connaire Haggan
Freelance
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz

7
www.podporatalentu.cz

HISTORIE ANGLICKÝCH SPORTŮ – BOWLING
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V úterý 21. 8. 2012 odpoledne po výuce se skupina přesunula do bowlingového centra U papírny,
kde měli možnost změřit síly v této hře.
2 Historie Bowlingu
Bowling je populární hra anglického původu. Vznikla ze hry bowls, která se ovšem hraje na trávě.
Tato podoba a pravidla hry jsou amerického původu a bowling je v USA velmi populární
volnočasovou aktivitou i sportem. Skupina se rozdělila na dva týmy a soutežila o nejlepší skóre.
Někteří studenti hru nikdy předtím nehráli. Hra studenty velmi bavila a byla příjemným
odreagováním.
3 Závěr
Typická americká hra žáky pobavila a byla pro ně příjemným zpestřením programu.
4 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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JAZYKOVÉ HRY S RODILÝM MLUVČÍM
Richard SAVAGE
1 Úvod
Ve čtvrtek 23. 8. 2012 dopoledne probíhala výuka v budově KCVJŠ Plzeň. Existuje velké
množství her, které rozvíjí slovní zásobu. Jednou z nich je stolní hra Superhero monopoly. Tato
hra také rozvíjí komunikační schopnosti studentů, celou dobu spolu komunikují anglicky. Lektor
tedy funguje jako monitorovací faktor, doplňuje otázky, vysvětluje nejasnosti a pomáhá
studentům.
2 Komunikační aktivity
Hodinu lektor začal krátkými jednoduchými aktivitami zaměřenými na rozvoj kompetence
mluvení.
3 Superhero Monopoly
Superhero Monopoly je obměna hry Monopoly, ale místo realit hráči nakupují různé speciální síly
a schopnosti. Tato varianta je pro studenty zajímavější. I když se zdá, že monopoly není klasická
jazyková hra, dá se i využít ve výuce anglického jazyka. Studenti mezi sebou mohou mluvit pouze
anglicky a nacvičují tím nabízení, nakupování, požadování atd.
4 Závěr
Jazykové aktivity i hra Superhero Monopoly se žákům velmi líbila. Podle jejich slov by ji vydrželi
hrát klidně hodiny.
5 Kontakt na autora
Richard Savage
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
savage@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE
Pavlína BEZDĚKOVSKÁ
1 Úvod
Interaktivní tabule je nové médium, které nepochybně zatraktivňuje výuku angličtiny pro studenty
všech věkových kategorií. Ve čtvrtek 23. 8. 2012 odpoledne byla pro studenty připravena
v učebně KCVJŠ hodina využívající interaktivní tabuli.
2 Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
Lektorka připravila na začátek hodiny aktivitu Crime. Jedná se o takzvanou role-playing hru.
Každý dostane kartičku s popisem své postavy a se svým alibi. Jeden z hráčů je vrah. Studenti se
pohybují po třídě a vzájemně si povídají a snaží se zjistit, kdo je vrah. Ve zbytku hodiny byla pro
studenty připravena soutěž zaměřená na gramatické jevy i na slovní zásobu. Každý ze studentů si
mohl práci s tabulí sám vyzkoušet.
Hodiny s interaktivní tabulí využívají principu „heads up“, kdy studenti sledují stále učitele a
tabuli a nedívají se jen do učebnice. Tyto hodiny jsou navíc ozvláštněny využitím moderních
technologií, což je pro dnešní studenty jistě atraktivní.
3 Závěr
Hodina se studentům velmi líbila pro jeho inovativní a interaktivní formu. Někteří se ve škole
s interaktivní tabulí ještě nesetkali.
4 Kontakt na autora
Mgr. Pavlína Bezděkovská
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
bezdekovska@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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EXKURZE DO ZOO S ANGLICKÝM JAZYKEM
Pavlína BEZDĚKOVSKÁ
1 Úvod
Ve čtvrtek 23. 8. 2012 odpoledne se skupina přesunula do Plzeňské ZOO. Byl pro ně připraven
kvíz, na jehož otázky našli studenti odpovědi právě v ZOO. Pro vítěze byly připraveny ceny
v podobě karetní hry kvarteto.
2 Kvíz v ZOO
Studenti byli rozděleni do dvojic, ve kterých pak samostatně pracovali na jeho vyplnění. Kvíz
obsahoval 27 otázek, které se samozřejmě většinou týkaly zvířat. Studenti si osvěžili slovní
zásobu na téma zvířata – divoká, domácí, ryby, savci, vačnatci, mláďata. Celý kvíz je nahlédnutí
v části 5. Lektorka před začátkem kvízu ověřila, že všichni otázkám rozumí a stanovila čas
opětovné setkání pro kontrolu odpovědí. Studenti začali vyplňovat u vily Luftnerka.
3 Ochutnávka australských masových koláčů - Skipie
Cestou ze ZOO skupina navštívila bistro Skipie, které prodává tradiční australské masové koláče.
Jde vlastně o masovou náplň mezi dvěma vrstvami těsta. Některým masové koláče velmi chutnali,
jiným ne. Každopádně však studenti byli rádi, že ochutnali něco nového, co dosud neznali.
4 Závěr
Celé odpoledne proběhlo bez závad. Někteří nezvládli vyplnit celý test. Vítězům byly předány
výhry.
5 ZOO kvíz

ZOO quiz
1. Name 6 species of fish and 1 species of mammals found along the ‘Česká řeka‘ path
2. Name 5 species of monkeys found in the zoo
3. Name 3 domestic animals found around the Luftnerka farm and supply the members of
the family ( male , female, the young ones)
4. Stop at the tiger information board and take a little while to do the quiz. Write down
three things that you found interesting or surprising.
5. Name 5 species of birds of prey found in the zoo.
6. Name 2 species of owls found in the zoo.
7. Name 5 species of rodents found in the zoo.
8. Name 3 species of reptiles found in the zoo.
9. Which is the largest and smallest penguin in the world?
10.

Name 3 species living together with the flamingos in their enclosure

11. Name 3 species of animals that storks like to eat
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12.

Why is there a tank in the grounds of the zoo?

13.

What is the difference between an adult male lion and a lion cub

14.

Draw a picture of the Rockeater (Kamenožrout)?

15.

Name 2 marsupials and 2 birds living in the Australian run

16.

Which animal would you like to adopt?

17.

How many zoos are there in the Czech Republic?

18.

What is interesting about the Pygmy Hippopotamus (Hrošík Liberijský) ?

19.

Who is the fastest runner in your group? How fast he/she can run?

20.

Which is the fastest animal and how fast can it run?

21.

What are the names of the rhinoceros kept in the Pilsen ZOO?

22.

How long are the young rhinos suckled?

23.

How long do giraffes sleep at night?

24.

What are the measures of a newborn giraffe?

25.

What is the largest living rodent in the world (also kept in the Pilsen zoo)?

26.

What is the Czech name of the North American Porcupine?

27.

What is the best animal you have seen today and why?

6 Kontakt na autora
Mgr. Pavlína Bezděkovská
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
bezdekovska@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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HUDBA
Richard SAVAGE
1 Úvod
V pátek 24. 8. 2012 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil pro studenty
hudební dopoledne.
2 Hudba
Lektor připravil hodinu na téma hudba. Zabýval se psychologií hudby, studenti měli poznávat,
jestli hudba je smutná či veselá a různé hudební žánry. Diskutovali také o svých hudebních
preferencích.
3 Hraní a zpívání
Lektor umí velmi dobře hrát na kytaru. Pro studenty připravil množství známých písní. Studenti se
na hudební produkci sami podíleli. Mohli si vybrat nějaký rytmický nástroj nebo harmoniku či
flétnu.
4 Závěr
Hodina studenty velmi bavila, zejména možnost zahrát si na hudební nástroje.
5 Kontakt na autora
Richard Savage
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
savage@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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HRY ROZVÍJEJÍCÍ SLOVNÍ ZÁSOBU
Mgr. Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V pátek 24. 8. 2012 odpoledne se skupina opět přemístila do učebny KCVJŠ Plzeň. Lektorka zde
za pomoci počítače, dataprojektoru a plátna připravila pro studenty hry.
2 Jazykové hry rozvíjející slovní zásobu
Lektorka si pro studenty připravila různé typy jazykových her. Jako první si studenti, rozdělení na
3 týmy vyzkoušeli hru Definitions. Studenti dostanou definici nějakého slova, počet písmen a
první písmeno a musí hádat, o jaké slovo jde.
Poté byla na řadě hra Word Categories. Hra spočívá v tom, že soutěžícím je promítnuta sada slov
ze stejné kategorie (např. nábytek, obchody, barvy), slova však nejsou úplná, chybí v nich řada
písmen, která jsou nahrazena čárkami. Úkolem soutěžících je uhodnout dané slovo.
Poslední hra byla inspirována dříve velmi populární televizní hrou Kufr. Soutěžící vytvoří dvojice,
jeden z dvojice sedí zády k plátnu, na které je promítnuto určité slovo. Jeho kolega pak musí slovo
popsat takových způsobem, aby ho jeho spoluhráč uhádl. Nesmí při popisu ale použít základ
daného slova.
3 Závěr
Hry studenty velmi bavily. Ocenili také elektronickou podobu všech her (MS Powerpoint).
Jazykové hry zábavnou formou prověřují znalosti studentů a snaha vyhrát je motivuje k lepším
výsledkům.
5 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
kusova@kcvjs.cz
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ODBORNÝ KEMP NĚMECKÉHO JAZYKA
Kateřina CAISOVÁ
Úvod
Téma jazykového kempu německého jazyka bylo tento rok netradiční - Jazyky a dialekty –
„Sprachen und Dialekte“.
V rámci kempu pro talentované děti jsme chtěli žáky seznámit s jazyky, které jsou v Evropě
ohroženy a pomalu vymírají, a zároveň představit dialekty, kterými se hovoří za našimi hranicemi
směrem na západ. Cílem bylo nejen pasivní porozumění textům, ale i zbavení žáků strachu
z neporozumění třeba při návštěvě našich sousedů. Výuku jsme pojali netradičním způsobem,
vzdělávali jsme se nejen v učebnách, ale i na exkurzi, využívali jsme interaktivní tabuli, počítače,
DVD, internet.
První den jazykového kempu probíhala jazyková animace (viz zpráva L. Hubáčkové) a úvod do
tematiky „Sprachen und Dialekte“.
Druhý den jsme společně po testování a deskových hrách pokračovali v tématu. Odpoledne i
čtvrtý den kempu byly plně v režii rodilé mluvčí Julie Wittmann, která svým programem,
přístupem, bohatstvím informací a rozmanitými metodami a formami práce děti doslova nadchla
(viz zpráva J. Wittmann).
2 Exkurze na Chebsko
Po dvou dnech strávených v učebnách jsme se třetí den vypravili na Chebsko za poznáním
jazykové oblasti, o které jsme již dva dny slyšeli vyprávět, pohrávali si s texty v dialektu
egerländisch, shlédli krátké filmy, poslechli písně a diskutovali o nich.
2.1 Kynžvart
První zastávkou na naší cestě se staly Lázně Kynžvart, kde jsme si prohlédli zámek. Město Lázně
Kynžvart se nachází v chebském okrese Karlovarského kraje, uprostřed trojúhelníku lázeňských
měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. Dominantou města je na západním
svahu položená lázeňská čtvrť, která vděčí za svůj vznik třem darům přírody: blahodárnému
klimatu, minerálním pramenům a ložiskům slatiny v okolí. Do roku 1950 se zde po dobu skoro
100 let léčili dospělí, nyní však jsou lázně určeny jen dětským pacientům, trpícím problémy
horních cest dýchacích a kožních onemocnění. Další dominantou města je nově zrekonstruovaný
renesanční zámek Kynžvart s rozlehlým zámeckým parkem.
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Nad městem Lázně Kynžvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se
zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního
hradu s dosud dobře zachovanými zbytky strážní věže s hladomornou. Kynžvartský hrad byl
původně královského založení. Koncem 16. století postavili pánové z Cedvic na místě dnešního
zámku renesanční tvrz. Po bitvě na Bílé hoře získal panství s hradem i tvrzí Johann Reinhard von
Metternich se svými bratry. V 17. století vybudoval Filip Emmerich Metternich na místě
renesanční tvrze barokní zámek.
Clemens Wenzel Lothar Johann Nepomuk, 2. kníže von Metternich-Winneburg (*15.5.1773
Koblenz, †11.6.1859 Wien) byl nepochybně nejslavnějším majitelem kynžvartského zámku a
panství. Od roku 1809 byl ministrem zahraničí a v letech 1821-1848 kancléřem "habsburského
domu, dvora a státu". V roce 1813 byl povýšen do dědičného knížecího stavu. V jeho režii
probíhal Vídeňský kongres (1814-1815), který upravil mezinárodní vztahy soustavou smluv po
porážce Napoleona. Kancléř Metternich bydlel převážně ve Vídni: v budově státního kancléřství
nebo ve své vile na Rennweg. Starý barokní kynžvartský zámek už nevyhovoval kancléřovým
nárokům na reprezentaci a tak byl v letech 1821-1839 přestavěn ve stylu vídeňského klasicismu.
Zde pak kancléř zejména po návratu z dobrovolného londýnského exilu po revoluci 1848 pobýval
velmi často až do své smrti 11. června 1859.
Přirozenou součást reprezentativních interiérů na kynžvartském zámku tvoří umělecké sbírky.
Kancléřova knihovna pak na zámku Kynžvart patří mezi nejvýznamnější šlechtické knihovny v
České republice a kabinet kuriozit patří mezi nejstarší veřejně přístupná muzea v Evropě. To vše
jsme mohli obdivovat během našeho pobytu na Kynžvartu.

2.2 Cheb
Druhou zastávku dnešního dne jsme udělali v Chebu, abychom si prohlédli chebský hrad.
Chebský hrad je románská falc se zachovanou věží a patrovou kaplí a zbytky paláce, postavená
pro císaře Friedricha Barbarossu kolem roku 1180.
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Návrší nad řekou Ohří bylo osídleno už v 9. století, na dnešním nádvoří se našly dva slovanské
hroby kryté neopracovanými kameny, na jednom z nich je vyryt kříž. Roku 1167 připadlo chebsko
císaři a Barbarossa zde nechal postavit výstavní falc. Z ní se zachovaly vnější hradby s Černou
věží, nádherná patrová kaple sv. Erharta a Uršuly a zříceniny paláce.
Barbarossův hrad sloužil v takřka nezměněné podobě až do poloviny 15. století, kdy došlo k
výraznějším zásahům. V dalších letech byl úměrně poklesu svého významu jen udržován a
pomalu chátral. Roku 1634 byli v tzv. Gordonově domě vedle císařské falce zavražděni
Valdštejnovi důstojníci. Hrad byl v 17. století přestavován na barokní pevnost, ale pak opuštěn a
silně zchátral. Dnes je součástí Chebské památkové rezervace.

2.3 Seeberg
Dalším místem naší exkurze byl hrad Seeberg, nacházející se v Ostrohu mezi Chebem a
Františkovými Lázněmi.
Předpokládá se, že Seeberg byl postaven již někdy na začátku 13. století. První písemná zmínka
však pochází až z roku 1322, kdy se stal součástí majetku, který Chebští zastavili králi Janu
Lucemburskému. Hrad Seeberg patřil městu Cheb od jeho vzniku až do roku 1434, kdy byl
císařem Zikmundem Lucemburským darován kancléři Kašparu Šlikovi. Šlik neměl dostatek
financí na udržování hradu, a ten tak velmi zpustl. V roce 1461 ho odkupuje ve velmi špatném
stavu radní z Chebu Kašpar Juncker. Po jeho smrti se stávají majiteli bratři z Neuberga, Konrád a
Jošt. Během této doby byl hrad silně poškozen v dlouholeté válce Neubergů s Jorgem z Zedtwitz,
který obýval blízký hrad Liebenstein (Libá). V roce 1648 byl hrad dobyt, vykraden a vypálen
Švédy pod velením generála Königsmarka. V té době ho vlastnil Vít Dětřich ze Steinheimu, který
ho poté nechal opět opravit. V roce 1703 se stal Seeberg opět majetkem města Chebu, a do jeho
vlastnictví patří dodnes. V průběhu času hrad několikrát zpustl a patrně kvůli nedostatku peněz byl
opravován na etapy. Úpravy J. Pröckla (které hradilo město Cheb) z let 1905-1915 zachránily hrad
před úplným zničením, avšak po druhé světové válce zůstal hrad Seeberg opět sám a bez jakékoliv
pomoci. Kdyby se jeho rekonstrukce neujalo v 70. letech 20. století Městské muzeum
ve Františkových Lázních, hrad by dnes pravděpodobně již nestál. V roce 1990 byl Seeberg
slavnostně otevřen veřejnosti.
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Na Seebergu se nachází výstava slohového vývoje interiérů 19. století, od empíru až po takzvaný
Chippendale. Dále se zde nachází výstava skla a porcelánu nejznámějších českých firem. V
přilehlých hospodářských budovách je k vidění výstava skanzenového typu věnovaná vesnickému
životu 18. století na Chebsku. Obsahuje například tradiční oděvy a nástroje té doby, nebo model
hrázděného statku chebského typu. V roce 2011 zpřístupněna sklepení hradu, instalovány nové
expozice: Goethe a jeho lásky nebo Chebský kat Karel Huss.

2.4 Františkovy Lázně
Posledním místem, které jsme navštívili, byly Františkovy Lázně. Léčivé účinky tamějších
pramenů jsou známy od 15. století. Vodu z pramenů používali nejen místní obyvatelé - byla
prodávána i po celém Německu. Je doloženo, že v roce 1700 v Německu prodej františkolázeňské
vody převýšil objem vody pocházející ze všech německých lázní. Město bylo založeno v roce
1793 císařem Františkem I. jako první slatinné lázně na světě.
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Se založením města Františkovy Lázně i se známou rebelií chebských žen, je těsně spjato jméno
lékaře Bernharda Adlera. Velice dobře si uvědomoval sílu léčivých účinků, které kyselka
obsahovala, a proto zařídil vyčištění pramene. Kvůli jeho ochraně nad ním nechal vybudovat
jednoduchý dřevěný pavilon, odkud vyváděl vodu rourami do jímky. Jenže chebské ženy to
pochopily jako útok na své právo čerpat ve Františkových Lázních kyselku přímo od pramene a
18. srpna 1791 pavilon srovnaly se zemí. Rebelie dohnala doktora Adlera až za císařem
Leopoldem II. do Prahy, který vyhověl jeho žádosti o nápravu. Vyslaná komise nejen vyřešila
otázky hygieny pramene a jeho stáčení, ale přišla i s návrhem na založení lázeňského města
Františkovy Lázně. První plán nového města Františkovy Lázně vytvořil abbé Tobiáš Gruber,
lékař z Bíliny. Císař František I. je dekretem z 27. dubna 1793 schválil a Ves Císaře Františka
(Kaiser Franzensdorf, od roku 1807 Lázně Císaře Františka - Kaiser Franzensbad) byla na světě.
Ještě v tomtéž roce vyrostl ve Františkových Lázních pavilon Františkova pramene, Společenský
dům a do konce roku 1794 dalších deset domů, vesměs kolem budoucí Národní třídy, včetně
dnešního komfortního hotelu Tři lilie (původně Loimann -Badehaus).
V roce 1820 byl ve městě Františkovy Lázně vysvěcen kostel Povýšení sv. Kříže, který nahradil
skromnou kapličku z roku 1784 a stal se jednou z nepřehlédnutelných dominant města
Františkovy Lázně. V té době se už dvě desítky let využívala zdejší slatina pro léčebné účely, a do
Františkových Lázní jezdily tisíce hostů z celé Evropy, včetně slavného Johanna W. Goetha.
Změnilo se i okolí lázní. Původně rejtarské vyjížďkové aleje, které lemovaly hlavní třídu, se staly
ulicemi, francouzské parky se proměnily na anglické a město Františkovy Lázně získalo svou
charakteristickou zeleň.
3 Mezinárodní zkoušky z němčiny
Poslední den jazykového kempu byl věnován zkušebnímu testování jazykových dovedností žáků.
Žáci byli rozděleni do dvou skupin dle jazykových úrovní SERRJ a měli možnost vyzkoušet si
testy mezinárodní jazykové zkoušky ÖSD na úrovni A2 nebo B1. V reálných podmínkách
proběhla nejprve část písemná, která se skládá z testů čtení s porozuměním, poslech
s porozuměním a psaní. Odpoledne potom proběhla i ústní část zkoušky. Následně žáci obdrželi
vyhodnocení svých schopností a rady a doporučení, jak postupovat dále a rozvíjet své jazykové
dovednosti.
4 Závěr
Jazykový kemp německého jazyka proběhl bez problémů a za velkého nadšení všech účastníků.
Velice si cením celkové atmosféry, zapojení všech žáků do veškerých činností během celého
týdne. Velmi přínosná byla společná práce žáků a jejich lektorů, vzájemná výměna znalostí a
obohacování se poznatky v průběhu všech aktivit. Velmi pěkné a přátelské vztahy mezi všemi
účastníky během výukových aktivit, na exkurzi i ve volném čase např. při návštěvě bowlingu
budou nezapomenutelným zážitkem pro všechny.
5 Použitá literatura
Dostupné na internetu:
<http://www.wellnesstour.cz/frantiskovy-lazne.phtml>[cit. 27. 9. 2012],
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Příloha 1
Bad Königswart

Nur 10 km von Marienbad entfernt liegt Bad Königswart, ein winziger Kurort bei dem mächtigen
Schloß Königswart, das bis 1945 dem Fürstenhaus Metternich gehörte. Der bedeutende
österreichische Diplomat und Staatskanzler Clemens Wenzel Fürst von Metternich (1773 – 1859),
der 1810 die Heirat der Kaisertochter Marie Louise mit Napoleon I. einfädelte, 1813 die
preußisch-russisch-österreichische Allianz gegen Napoleon anführte und 1814/15 im Wiener
Kongreß Österreichs Vormachtstellung im Deutschen Bund sicherte, gründete 1822 – im Schatten
Marienbads – diesen Kurort.
Das Metternichschloß ging aus einem alten Herrensitz hervor, wurde 1690 frühbarock umgestaltet
und 1833 – 1839 von Peter de Nobile (1774 – 1854), dem Tessiner Meister des Klassizismus, für
den Fürsten Metternich großzügig ausgebaut. Die Mittelfassade des dreiflügeligen, einen weiten
Ehrenhof umfassenden Schlosses gestaltete de Nobile in reinstem Empire. Das Schloß ist
geschmackvoll und kostbar eingerichtet und enthält Sammlungen verschiedenster Art: Gemälde,
Skulpturen, Erinnerungsstücke des Schloßherrn, kulturgeschichtliche und volkskundliche Objekte,
Nachlässe sowie Kuriositäten. Der das Schloß umgebende englische Park von 100 ha Größe ist ein
Werk des Schönbrunner Gartenarchitekten Biba.
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Příloha 2
Franzensbad

5 km nördlich von Eger (Cheb) liegt Franzensbad, das kleinste der drei berühmten
westböhmischen Bäder. 24 Mineralquellen (10,1 - 12,5°C) und radioaktive Moorerde machten den
Ort zu einem Herz-, Rheuma- und Frauenheilbad von Weltgeltung.
Schon im 16. Jh. war der Egerer Säuerling im weiten Umkreis wohlbekannt. Im 18. Jh. begann
der Quellwasserversand in Tonkrügen. Goethe und Schiller zum Beispiel ließen sich das
Egerwasser zur Nachkur nach Weimar schicken. Der Mineral- und Tafelwasserversand spielt
noch heute eine bedeutende Rolle. Im späten 18. Jh. förderte der Egerer Stadtphysikus Dr.
Bernhard Vinzenz Adler (1753 – 1810) die Entwicklung der kleinen Gemeinde zum Kurort
(1793). 1807 wurde der Ort nach dem österreichischen Kaiser Franz I. „Kaiser Franzens Bad“
oder kurz Franzensbad genannt. 1848 erhielt die Gemeinde Franzensbad ihre Selbständigkeit,
1865 sogar die Stadtrechte, Quellen und Kureinrichtungen jedoch gehörten bis 1914 der Stadt
Eger.
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Jazyková animace
Lenka HUBÁČKOVÁ
1 Úvod
Jazyková animace je metoda, jež hravou formou přibližuje základy cizí řeči (a to především její
mluvené formy) a seznamuje s danou cizí zemí. Pomocí jazykové animace je možné během
relativně krátké doby dosáhnout velkého pokroku ve schopnosti domluvit se. Důraz se klade
obvykle především na první kontakt s cizí řečí, odbourání zábran v komunikaci a vzbuzení zájmu
o daný cizí jazyk. Ale i pro pokročilé účastníky má tato metoda velký přínos. V posledních letech
získala česko-německá jazyková animace již třikrát Evropskou jazykovou cenu „label“.
Na německé straně jde především o to, zbavit účastníky jejich obav z předsudky opředené češtiny
a ukázat jim vzájemnosti obou jazyků. U českých účastníků je vzhledem k jejich obecně dobré
jazykové vybavenosti primární funkcí jazykové animace odbourávání komunikačních zábran
zapříčiněných způsobem výuky jazyka na školách, ve které je kladen důraz především na
bezchybný písemný projev a spisovnou formu. Žáci mají většinou velice dobré pasivní znalosti,
ale často je nedokáží nebo si je netroufají aktivně použít a kombinovat.
Jazyková animace využívá vedle moderních pedagogických postupů při osvojování cizího jazyka i
prvků dramatické výchovy a herní pedagogiky, jazykových her a hříček, používá netradiční
srovnání obou jazyků. Nejdůležitější pro dobrou a smysluplnou animaci je kontakt se skupinou,
rychlé rozpoznání jejích potřeb, zájmů a motivace a schopnost jim jazykovou animaci tématicky
přizpůsobit. Zjednodušeně lze říci, že je jazyková animace naplněním Komenského hesla „Schola
ludus“. Jazyková animace se využívá v rámci česko-německých setkání mládeže, při školních
výměnách, na bilaterálních letních táborech, v rámci odborných praktik, prostě kdekoli tam, kde
se český a německý element vzájemně setkává a kde si organizátoři těchto setkání přejí kvalitní a
naplněnou spolupráci.
2 Jazyková animace v rámci kempu pro talentované děti
V rámci kempu pro talentované děti měla jazyková animace splnit tři základní úkoly:
umožnit seznámení v rámci skupiny, rozšiřovat slovní zásobu jiným (hravým) způsobem a hlavně
pomoci odbourat ostych a zábrany při mluvení cizím jazykem. Jazyková animace se snaží vytvářet
takové situace, v nichž není důležité to, jak gramaticky správně účastníci mluví, ale pouze ten
fakt, že se mluvit odváží.
Téma letošního kempu bylo: „Sprachen und Dialekte“ – Jazyky a dialekty.
2.1. Seznámení
Klasické seznámení lektorky s jednotlivými účastníky a účastnicemi, kteří seděli v kruhu
(potřesení rukou představení se a rozdání nálepek se jmény), bylo pojato v bavorském dialektu,
a tudíž měli zúčastnění možnost vyzkoušet si výslovnost jak bavorského pozdravu při setkání, tak
i loučení. Jelikož se kempu účastní mladí talentovaní žáci a žákyně s pokročilými vyjadřovacími
schopnostmi v cizím jazyce, byla pro zapamatování jmen zvolena sice klasická animační hra
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Dvojí před/stavení (viz použitá literatura: Triolinguale), ale zúčastnění měli za úkol vymyslet ke
svému křestnímu jménu přídavné jméno, začínající na stejné písmeno a doprovodit je gestem.
Následovala aktivita 3 pravdy a 1 lež, která měla zajímavou a veselou formou napomoci hlubšímu
seznámení účastnic a účastníků. Každý si na lísteček napsal 4 tvrzení, z nichž pouze jedno nebylo
pravdivé. Skupina se rozdělila do párů a ty se střídaly tak dlouho, dokud každý nemluvil s
každým. V páru si účastníci pokaždé vyměnili lístečky s informacemi, pročetli je a následně se
pomocí otázek snažil zjistit, která informace je nepravdivá. Svůj odhad si zapsali na zvláštní
papírek. Aktivita měla velký úspěch a protáhla se i do času oběda, takže k jejímu vyhodnocení
došlo až na začátku odpoledního bloku.

2.2 Sprachen und Dialekte
V rámci odpoledního bloku byly připraveny aktivity zaměřené na hraní si se slovy, aktivování
stávajících znalostí a jejich uplatňování při porozumění neznámým výrazům. Jednalo se o práci s
germanismy v ČJ a původními německými výrazy, slovní hádanky založené na principu
německých kompozit, domino s nejčastěji užívanými německými zkratkami apod. Cílem bylo
podnítit u zúčastněných jiný způsob rozšiřování slovní zásoby pomocí asociačního přístupu a chuť
k jazykovým experimentům. Jako pohybová a rozehřívací aktivita na rozšiřování slovní zásoby,
především sloves, byl použit lehce pozměněný princip hry Domeček (viz použitá literatura:
Triolinguale).
Poslední významnou aktivitou tohoto bloku byla práce s předmětovou abecedou. Skupina byla
rozdělena na dvě poloviny a každá dostala zalaminovaná písmena abecedy. Úkolem bylo co
nejrychleji vybrat z krabice plné předmětů takové, jejichž označení se v němčině váže k
jednotlivým písmenům, např. N = Nadel. V druhé fázi měly skupiny za úkol všechny použité
předměty uplatnit v rámci smyšleného příběhu a ten sepsat.

3 Závěr
V letošním roce se jazykové animace zúčastnilo 9 žákyň a žáků. Pro uplatnění různých
pohybových a interaktivních aktivit je tento počet sice dostačující, ale neměl by být menší. Díky
motivaci a angažovanosti všech zúčastněných se podařilo dosáhnout vytčených cílů: jak
vzájemného seznámení jednotlivých členů skupiny, jejich uvolnění při mluveném projevu, tak i
rozšíření slovní zásoby. Zařazení bloku jazykové animace na úplný začátek programu jazykového
kempu se tudíž velmi osvědčilo.
Dík patří jak účastníkům samotným, tak i organizátorce jazykových kempů paní Mgr. Caisové,
která výbornou přípravou a komunikací přispěla ke zdárnému průběhu jazykové animace.

4 Použitá literatura
KARL, H., KARL-BREJCHOVÁ, K., KOPKA, M.: TrioLinguale. Česko-německá-polská
jazyková animace pro setkání mládeže. 2. Vydání. Plzeň: Tandem, 2005. ISBN: 3-980337-3-9
Dostupné na internetu: <www.triolinguale.eu>.
P. KLOBOUKOVÁ, diplomová práce FFMU Ústav jazykovědy, 2006, Germanismy v běžné
mluvě dneška; Dostupné na internetu: <http://is.muni.cz/th/52981/ff_m/Diplomka_-_hotovo.pdf >
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VĚRA JANÍKOVÁ A KOL.:Výuka cizích jazyků, 1. vydání Grada Publishing a.s., 2011, ISBN:
978-80-247-3512-2.
5 Kontakt na autora
Lenka Hubáčková
lenkahubackova@gmail.com
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Kooperativní výuka k tématu „Jazyky a dialekty v Německu“

Julia WITTMANN

1 Úvod
Pro skupinu talentovaných žáků bylo tento rok vybráno téma Jazyky a dialekty. Žáci umějí
německy velmi dobře, proto bylo možné s nimi pracovat na neobvyklém tématu na vysoké úrovni.
I když se člověk učí cizí jazyk intenzivně a pilně, může se stát, že v dané zemi pak nerozumí
rodilým mluvčím. Obzvlášť to platí pro žáky ze škol, kteří jsou zvyklí na svou učebnici a učitelku,
a dále pak to platí pro návštěvy v regionech, kde lidé mluví dialektem. Z Plzeňského kraje vede
cesta na sever, kde se mluví sasky, na západ, kde vládne bavorština, a na jih, kde se člověk
setkává s rakouskou němčinou.
Cíle:
Z těchto důvodů jsem pracovala se žáky hlavně na tom, aby pasivně porozuměli textům,
písničkám a taky skečům v hlavních dialektech.
Pomoci médií (DVD a video na Youtube) jim byly poskytovány informace, v kooperativní a
skupinové práci měli žáci pracovat na překladu do standardní němčiny a vyzkoušet si použít
dialekt sami. Já jako lektorka je rodilá Bavoračka, a proto jsem se snažila dávat praktické
příklady.
Žáci také porovnali české dialekty a při výuce a exkurzi měli možnost se dozvědět něco o
egerlandštině.

2 Jazyky a dialekty
2.1 “Vom Aussterben bedrohte Sprachen in Europa“- „Vymírající jazyky v Evropě“
 úvod do tematiky
 skupinová práce - každá skupinka čerpá informace z odlišného článku a představuje výsledky
před celou skupinou a na mapě Evropy (viz přílohy č. 1 – 4)
2.2

České dialekty v Chebském kraji

 „Egerländerdeutsch“- úvod a texty (Příloha č. 5)
 Informace k městu Cheb
 Písničky z toho regionu (Příloha č. 6)
 Příprava malé ankety na výlet do Chebu
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2.3

Aktivity pro žáky: TABU, activity

2.4

Dialekty v Německu (příklady via youtube) i v Bavorsku

 10 typických příznaků bavorského (mnichovského) dialektu
 Text „Woaßt du eigentlich, wia gern dass i di mog?“ (čtení podle výslovnosti, překlad do
standardní němčiny)
 Písnička „Fliang“ od Claudia Koreck (text, info o zpěvačce, atd.- Příloha č.7)
 Písnička „Autobahn“ od LaBrassBanda (text, info o kapele, atd.)
 Komiks Asterix&Obelix v dialektu - práce ve dvojicích
2.5

Film “Beste Zeit” (DVD, 90min)

2.6

Berlínský dialekt



Typické příznaky berlínského dialektu



Sketch Didiho Halervordena



Srovnání německých dialektů – Sever x Jih

3 Závěr
Výukové bloky probíhaly plynule a přínosně pro všechny strany. Žáci velmi dobře spolupracovali
nejen mezi sebou ve skupinkách, ale i s lektorkou. Byli schopni a ochotni samostatně vypracovat
stručné informace z daných materiálů a orientovat se v nestandardní němčině. Při diskuzi vyjádřili
vlastní názor a zúčastnili aktivně všech aktivit.
Na konci týdne se skupina dívala na film Beste Zeit, ve kterém všichni herci mluví bavorštinou
z regionu okolo Mnichova. I když nerozuměli všemu, bylo vidět, že se „chytali“ a ztratili „strach“
z německých dialektů.
4 Použitá literatura
Vlastní materiály

5 Kontakt na autora
Mgr. Julia Wittmann
Lektorka německého jazyka
wittmann@deutsch-korrekt.cz
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Příloha 1
Baskisch - Europas älteste Sprache
In Spanien gibt es vier anerkannte Sprachen: Spanisch, Katalanisch, Galizisch und Baskisch.
Baskisch ist die einzige dieser Sprachen, die keine romanischen Wurzeln hat. Noch bis heute ist
ihr Ursprung unbekannt.

Im Dorf Mutriku wird Baskisch gesprochen
Wenn Maripi Odriozabala mit Mann und Tochter unterwegs ist, schwirren drei Sprachen durch
die Luft: Die Eltern reden Spanisch miteinander, der Vater mit der Tochter Katalanisch und die
Mutter wendet sich auf Baskisch an das Kind. Seit zehn Jahren lebt die Familie in der Nähe von
Barcelona; ihre Muttersprache pflegt Maripi weiterhin. "Ich könnte in gar keiner anderen Sprache
mit Iraia reden", sagt Maripi und streicht der Fünfjährigen über den Kopf. "Das ist die Sprache,
die mir in die Wiege gelegt wurde."
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Gipuzkoa ist eine autonome Provinz des Baskenlandes
Aufgewachsen ist die junge Frau in Villabona, einem Dorf in der Provinz Gipuzkoa, einer von
drei Provinzen des spanischen Baskenlandes. Baskisch oder Euskera ist dort Erstsprache. Damit
gehören die Bewohner zu einer Minderheit, die an Bedeutung gewinnt. 27 Prozent der Basken
sprechen Baskisch, Tendenz steigend. Die Straßenschilder sind ebenso wie alle offiziellen
Dokumente zweisprachig.
Es ist das Ergebnis einer Förderpolitik, die mit dem Beginn der Demokratie einsetzte. Davor,
während der Diktatur des Generals Francisco Franco, war das Baskische ebenso verboten wie alle
anderen regionalen Sprachen Spaniens. "Wenn meine Mutter in der Schule Spanisch sprach, gab
es was hinter die Ohren", erzählt Maripi Odriozabala. Sie selbst lernte Baskisch auf einer
Privatschule.
Kinder lernen Baskisch in der Schule
Seit das baskische Autonomiestatut von 1979 die Bildung in die Hand der Regionalregierung
legte, haben Eltern grundsätzlich die Wahl: Sie können ihre Kinder entweder ausschließlich auf
Baskisch oder Spanisch unterrichten lassen oder sich für eine Schule entscheiden, in der zur Hälfte
auf der einen, zur Hälfte auf der anderen Sprache unterrichtet wird. Inzwischen schicken auch
immer mehr spanischsprachige Eltern ihre Kinder auf eine "ikastolak", eine rein baskische
Sprachschule. "Häufig sind das Eltern, die selbst gerne Baskisch gelernt hätten, aber von der
Diktatur daran gehindert wurden", sagt Aitor Arruti vom baskischen Kulturverein Euskal Etxea.
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Die Basken feiern das katholische Fest Corpus Christi
Doch der Trend hat nicht nur mit dem wieder erwachten Stolz auf die kulturelle Eigenständigkeit
zu tun, sondern auch mit praktischen Überlegungen: Im öffentlichen Dienst sind BaskischKenntnisse ein Plus und so nebenbei, beim Spielen auf der Straße, lässt sich Euskera kaum lernen.
Die Sprache mit den vielen "Ks" und "Xs" und "Zs" ist weder mit den romanischen noch mit den
indogermanischen Sprachen verwandt. Über den Ursprung des Baskischen rätseln Linguisten noch
heute: Vermutlich war es die Sprache, die auf der nördlichen iberischen Halbinsel - vor der
Invasion der Indogermanen - gesprochen wurde. Isoliert durch die hohen Berge und zerklüfteten
Küsten überlebte sie über die Jahrhunderte. Andere Theorien haben versucht, eine Verwandtschaft
zu den Berber- und Kaukasus-Sprachen zu rekonstruieren.
Mündlich überlieferte Sprache
Da Euskera jahrhundertelang hauptsächlich mündlich überliefert wurde, gibt es kaum
Schriftzeugnisse. Das älteste Buch stammt gerade einmal aus dem Jahr 1545. Festgelegte
syntaktische und orthographische Normen gibt es erst seit 1968; doch ganz abgeschlossen ist der
Prozess der Standardisierung noch immer nicht. "Eine Zeitlang behaupteten manche sogar, es sei
unmöglich auf Baskisch zu schreiben", sagt Arruti. "Von der herrschenden Sprache, dem
Spanischen, wurde das Baskisch als simple Bauernsprache diskriminiert."
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Aitor Arruti vom baskischen Kulturverein "Euskal Etxea"
Erst im 18. und 19. Jahrhundert, mit dem Beginn der politischen Romantik, die auch die
Entstehung des baskischen Nationalismus begünstigte, änderte sich diese Wahrnehmung. Romane
auf Euskera erschienen, alte Traditionen wurden neu entdeckt und bis heute gepflegt. Ein Beispiel
hierfür sind die Bertsolari, singende und reimende Boten, die früher von Dorf zu Dorf zogen.
"Bei uns auf dem Dorf gibt es bei Volksfesten unter den Jugendlichen Bertsolari-Wettbewerbe",
erzählt Maripi. "Das gilt nicht als antiquiert, sondern ist Teil der Kultur." Vielleicht, so hofft sie,
kann sie auch ihrer Tochter Iraia einmal beim Dichten aus dem Stegreif zuhören.
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Příloha 2
Dat Platt soll bleiben
Niederdeutsch, umgangssprachlich Plattdeutsch, ist als Minderheitensprache anerkannt - und vom
Aussterben bedroht. In Ostfriesland wird besonders darum gekämpft die Sprache zu erhalten aber geht das?

Niederdeutsch zum Nachschlagen
Kurz vor dem Mittagessen ist im Kindergarten "Rappelkiste", im Auricher Stadtteil Walle, Zeit
für die Geschichte "Dicker, fetter Pfannkuchen". Rund 15 Kinder sitzen im Stuhlkreis um
Kindergärtnerin Maria Ganther herum, die ihnen die Geschichte vorliest und sie immer wieder
zum Weitererzählen ermuntert - all das auf Plattdeutsch. Denn der Kindergarten "Rappelkiste" ist
seit mehr als zehn Jahren zweisprachig.
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Maria Ganther erklärt Plattdeutsch im Kindergarten "Rappelkiste"
Maria Ganther ist eine von den Kindergärtnerinnen, die immer Plattdeutsch mit den Kindern
sprechen, andere dagegen sprechen immer Hochdeutsch - egal, ob beim Frühstück, beim
Händewaschen oder Basteln. Manchmal holt Maria Ganther auch Karten mit aufgemalten
Symbolen heraus und fragt die Kinder, wie die jeweiligen Begriffe - beispielsweise Stuhl, Schrank
oder Schere - auf Plattdeutsch heißen.
Plattdeutsch hat ein Imageproblem
"Wir merken, dass immer weniger Kinder schon mit Plattdeutsch zu uns kommen", sagt die
gebürtige Ostfriesin Ganther. "Aber sie gewöhnen sich schnell daran und wenn sie mal etwas
nicht verändern, dann übersetzt ein anderes Kind oder wir erklären mit Gestik oder Mimik, was
wir meinen."
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Cornelia Nath, Leiterin Plattdüsk-Büro
Eine Umfrage unter Jugendlichen in Ostfriesland hat vor kurzem ergeben, dass zwar 50 Prozent
von ihnen noch Plattdeutsch verstehen, aber nur 20 Prozent es auch sprechen - das ist zu wenig
um die Sprache zu erhalten. Deshalb wird in über 60 Kindertagesstätten in der Region seit einigen
Jahren auch Plattdeutsch gesprochen.
Die Idee kommt von der "Ostfriesischen Landschaft", einer Institution zur Förderung
ostfriesischer Kultur, die sich mitten im Auricher Zentrum, in einem prächtigen roten
Backsteingebäude befindet.
Geheimwaffe Plattdeutsch-Büro?
Seit 1992 gibt es hier auch ein Plattdeutsch-Büro, das sich um den Erhalt der Sprache in allen
Bereichen des öffentlichen Lebens kümmert. Doch Leiterin Cornelia Nath hat es nicht immer
leicht: "Die einen sagen: 'Was wollen die denn? Plattdeutsch gibt es hier seit 500 Jahren, da
brauchen wir kein Plattdeutschbüro'. Und die anderen sagen: 'Ihr kommt zu spät. Plattdeutsch
stirbt sowieso aus'."
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Zweisprachiges Ortsschild in Ostfriesland
Vor allem hat Plattdeutsch jedoch ein Imageproblem: Es gilt bei vielen jüngeren Menschen in der
Region als Sprache der Landbevölkerung. "Es gibt hier Menschen, die negative Vorbehalte
gegenüber Plattdeutsch haben und sagen: 'Wir wollen und brauchen die Sprache nicht mehr, das
ist Geschichte, lasst uns damit in Ruhe'", sagt Nath. Außerdem beklagt Nath, dass Eltern lange zu
Unrecht eingetrichtert worden sei, dass Kinder, die mit Plattdeutsch aufwachsen, später Probleme
mit Hochdeutsch hätten.
Plattdeutsch als Unterrichtssprache in der Grundschule
Nath und ihre Mitarbeiter wollen dagegen ankämpfen - unter anderem mit dem Projekt der
dreisprachigen Grundschule. Schon ab 2011 könnte ein Pilotprojekt in Ostfriesland starten:
Deutsch und Plattdeutsch wären dann von Anfang an Unterrichtssprachen, in der dritten Klasse
käme Englisch hinzu. "Wir machen die Erfahrung, dass Kinder, die auf Plattdeutsch aufwachsen,
sich auch des Hochdeutschen viel bewusster sind", sagt sie. Cornelia Nath selbst ist keine
gebürtige Ostfriesin und hat erst später Plattdeutsch gelernt. "Aber ich lerne gern von den
Ostfriesen", sagt sie.
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Pastor Andreas Chrzanowski hat Platt gelernt
Zehn Kilometer entfernt von Aurich arbeitet Pastor Andreas Chrzanowski im Ort Holtrop - auch
er ist kein Platt-Muttersprachler. Vor 15 Jahren zog er aus Ostdeutschland in den äußersten
Nordwesten Deutschlands und merkte schnell: Ein "Moin, Moin" zur Begrüßung reicht hier nicht.
Denn für viele seiner Gemeindemitglieder, vor allem für die Älteren, ist Plattdeutsch Alltags- und
Muttersprache.
So meldete sich Chrzanowski für Platt-Kurse an der Kreisvolkshochschule an und suchte im Dorf
nach geduldigen Privatlehrern. Heute hält er manchmal auch Predigten "up Platt" - und sagt, dass
er Plattdeutsch sehr zu schätzen gelernt hat: "Es ist eine bilderreiche und einfache Sprache, die
sehr direkt ist - damit kommt man den Menschen hier schnell sehr nah."
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Příloha 3
Livisch wieder voll im Trend
Die Liven sind ein nahezu ausgestorbenes Volk in Europa. Ursprünglich lebten sie an der
lettischen Küste. Die livische Jugend versucht nun, die Sprache ihrer Großeltern zum Leben zu
erwecken.

Junge Livinnen wollen die livische Sprache erlernen
Schon am frühen Morgen spazieren Monta und ihr Freund Davis durch den verwilderten Garten,
lauschen dem Rauschen des Meeres und fragen einander livische Vokabeln ab. Einst haben die
Großeltern der 22-jährigen Studentin in dem kleinen grünen Holzhaus an der lettischen
Ostseeküste gelebt. Aber das ist lange her. Heute wollen Monta und Davis ihre livische Kultur in
Lettland wiederbeleben. Sie sei stolz eine Livin zu sein, meint die strahlende Monta und streicht
eine lange blonde Strähne aus dem Gesicht.
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Monta und Davis lernen im Garten Livisch-Vokabeln
Die jungen Leute fühlen sich verbunden mit dem Dorf Korschrags, mit den Kiefernwäldern und
dem Meer. "Wir Liven sind Strandmenschen", sagt Monta. "Leider hat mir mein Großvater nicht
mehr die livische Sprache beigebracht." Da hat ihr 25-jähriger Freund Davis mehr Glück gehabt.
Als er ein kleiner Junge war, hat sein Opa in jeder freien Minute, mit ihm Livisch gesprochen und
Davis kennt noch viele Worte. Trotzdem will auch er anfangen, die Sprache richtig zu lernen, weil
er wie Monta davon träumt, dass seine Kinder eines Tages auf Livisch miteinander sprechen
können.
"Livische Revolution"
Mehr noch denken die jungen Leute daran, die livische Nation neu aufzubauen. In einem ersten
Schritt hat Davis Stalts mit Freunden den "Livu Fonds" gegründet: Eine Stiftung, die bei der so
genannten "Livischen Revolution" federführend sein will. Vielleicht könnte man sogar die
livischen Siedlungen an der Ostseeküste neu beleben. "Hier in Korschrags sollten mehr und mehr
Liven Grundstücke erwerben", sagt er. "Dann werden wir eines Tages alle zusammen am Feuer
sitzen und unsere alten livischen Lieder singen."
Schon jetzt hat Montas Tante auf dem Grundstück gegenüber ein kleines Sommerhaus für ihre
große Familie gebaut. An den Wochenenden treffen Monta und Davis hier ihre Vettern und
Cousinen, es wird viel geredet, gekocht und gelacht. Sie alle sind stolz auf ihre Vorfahren, die als
Schiffsbauern oder Fischer rund um Korschrags wohnten. Und sie alle wollen, dass die livische
Sprache wieder Teil ihres Alltags wird. Ihre Eltern seien herangewachsen, als Lettland noch
Sowjetrepublik war, sagt Montas Cousine Krista.
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Im August versammeln sich alle Liven am Strand von Mazirbe, um einer alten Tradition zu
gedenken
Damals war die Livische Sprache verboten, die Großeltern mussten ihr Dorf verlassen, denn
Korschrags blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg Sperrgebiet. Erst nach Lettlands
Unabhängigkeit haben die Liven ihr Land zurückbekommen. "Unser Opa hat an seinen eigenen
Kinder beobachtet, wie die livische Sprache stirbt", erinnert sich Krista. "Aber jetzt, in der neuen
freien Atmosphäre hoffen unsere Eltern darauf, dass wir die livische Sprache neu beleben
werden."
Livisch-Sprachkurse
Deshalb haben die jungen Leute Professor Tiit-Rein Viitso aus Estland engagiert, der sie in
Sprachkursen betreuen will. Er habe schon als Student vor dreißig Jahren die letzten Liven in
Lettland getroffen, um ihren Wortschatz zu studieren.
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Zu Ehren der Liven wird ein Eichenkranz der Ostsee übergeben
Leider sei diese finno-ugrische Sprache in Lettland völlig vernachlässigt worden, während man
Livisch in Finnland und Estland sogar studieren kann, sagt Tiit-Rein Viitso. In Lettland gebe es
heute kaum mehr als zehn Liven, die die livische Sprache beherrschten. "Als das Cornish in
Cornwall wieder entdeckt wurde, hoffte ich, dass etwas Ähnliches vielleicht auch hier in Lettland
passieren wird", sagt Tiit-Rein Vitso.
Er unterrichtet estnische Studenten in Livisch, aber erst vor einem Jahr kamen erstmals junge
lettische Liven auf ihn zu, um die Sprache zu lernen. "Ich bin begeistert. Die livische Sprache hat
eine sehr komplizierte Aussprache, allein deshalb ist es wichtig, dass sie lebendig bleibt."
Livenfest
Jedes Jahr im August versammeln sich die Liebhaber der Livischen Kultur im Nachbardorf
Mazirbe, um der jahrhundertealten Traditionen zu gedenken. Gäste aus Estland, Finnland und
Ungarn ziehen mit an den Strand, wenn unter grün-weiß-türkiser Fahne ein großer Eichenkranz
der Ostsee übergeben wird.
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Am Lagerfeuer am abend des Livenfestes
Jaak Prozes ist mit vielen Freunden der Finno-Ugrischen Gesellschaft aus Estland gekommen und
möchte die jungen Liven in Lettland unterstützen. "Wenn wir nicht wollen, dass ein Volk einfach
verschwindet, muss man die Lernwilligen mit finanziellen Zuschüssen locken, zu Hause wieder
Livisch zu sprechen", sagt er. Die Finno-Ugrische Gesellschaft setzt sich dafür bei der Estnischen
Regierung ein. "Die Welt wird immer globaler, es wäre schade und langweilig, wenn am Ende nur
noch fünf große Sprachen übrig blieben."
Zum Abschluss des großen Livenfestes wird in der Nacht ein großes Lagerfeuer angezündet.
Monta und Davis haben sich am Strand mit Freunden und Verwandten zum Singen verabredet.
Hier fühlten sie sich ihren Vorfahren sehr nah, meinen die beiden Liven. Hier schöpfen sie Kraft
und Mut, eines Tages wieder zu einem aktiven Liven Volk zu gehören, das seine livische Sprache
richtig beherrscht. Jetzt reiche ihr Wortschatz immerhin für ein Lied.
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Příloha 4
Wir waren, wir sind, wir bleiben
In Ostdeutschland lebt schon seit über 1000 Jahren ein slawisches Völkchen: die Sorben. Auch
wenn ihre Zahl ständig sinkt, sind die Sorben nicht vom Aussterben bedroht.

Die sorbische Jugendtanzgruppe "Wudwor" bei einem Folklore-Fest
Es ist ein sonniger Samstagnachmittag. Doch Tobias und Handrik treffen sich an diesem heißen
Sommertag nicht an einem der klaren, kalten Lausitzer Seen, sondern vor der Sporthalle einer
Schule im Dorf Crostwitz. Für die beiden Sorben steht heute Tanz auf dem Programm – kein
HipHop, kein Breakdance oder Standardtanz, sondern Folklore.

"Wudwor" will die sorbischen Traditionen bewahren
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Jeden Samstag treffen sich bis zu 30 Jugendliche und junge Erwachsene in Crostwitz. Sie reisen
aus den umliegenden Dörfern und Städtchen an. Hier trainiert der traditionelle sorbische
Tanzverein "Wudwor". Auf den ersten Blick ist das Faible fürs Alte und Folkloristische nicht zu
erkennen: Sie tragen sportliche Kleidung, bunte Turnschuhe und modische Frisuren, wie die
meisten deutschen Jugendlichen. Doch auf ihre sorbische Herkunft legen sie großen Wert. "Das
sind meine Wurzeln", sagt der 24-jährige Tobias Domsch. "Ich bin damit aufgewachsen und bin
auch sehr stolz darauf, dass ich Sorbisch sprechen kann."
Getanzte Traditionen
Das Ensemble "Wudwor" studiert die ganz alten traditionellen Tänze ein, die schon ihre Eltern,
Großeltern und Urgroßeltern getanzt haben. Die Sorben waren und sind bis heute eine anerkannte
Minderheit auf deutschem Staatsgebiet. Dabei hat nicht nur die sorbische Sprache das
Volksgrüppchen zusammengeschweißt, sondern auch die vielen Bräuche wie Trachten, Lieder
und Folklore-Feste.

Sorbische Folklore
Die Mitglieder von "Wudwor" finden es nicht altbacken, an den alten Traditionen festzuhalten:
"Für mich ist das einfach eine Möglichkeit Sport zu machen und gleichzeitig Spaß zu haben", sagt
die 19-jährige Regina. "Während der Probe treffe ich Leute, mit denen ich mich auch abends
verabreden kann. Das Ensemble ist wie eine kleine Familie."
Sorbisch soweit die Lausitz reicht
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40 bis 50 Auftritte hat das Ensemble "Wudwor" im Jahr. Dazu kommen Tourneen nach Polen,
Tschechien oder Rumänien. Von diesem ehrenamtlichen Einsatz lebt die sorbische Minderheit: Es
gibt zahlreiche sorbische Gesangs- und Tanzvereine in der Lausitz. Hinzu kommen sorbische
Kindergärten und Schulen, sorbische Zeitungen, Radiosender und die Interessenvertretung
"Domowina".

Es gibt viele Anhänger auch unter den jungen Leuten
Finanziert werden diese Kulturvereine jährlich mit 15,6 Millionen Euro vom Bund und von den
Ländern Brandenburg und Sachsen, in denen die Volksgruppe lebt. Doch trotz dieser Förderung
verlassen einige Sorben ihre Heimatregion. "Vor allem viele sorbische Mädchen wandern in den
Westen ab und machen dort eine Ausbildung", sagt Tobias. "Die lernen dort einen deutschen
Mann kennen und bleiben ganz da. Und dann ist eine potentielle sorbische Mutti weg."
Nicht vom Aussterben bedroht
Tobias will seinen Kindern auf jeden Fall Sorbisch beibringen, wie auch die meisten anderen im
"Wudwor"-Ensemble. Und auch der Elan und der Spaß, den ihre Gruppe ausstrahlt, wiederspricht
deutlich der Befürchtung, dass das sorbische Völkchen aussterben könnte. Gefragt nach der
Zukunft der Sorben, zitiert Regine spontan einen alten sorbischen Spruch – und Glaubenssatz:
"My běchmy. My smy. My budźemy – Wir sind. Wir waren. Wir bleiben."
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Příloha 5
Wos sogt's ihr denn üwer die Zeit? - Lustiges Dialekt-Lied in Egerländer Mundart
1986 trafen sich Landsleute aus Höfen und Dreihäuser (Nähe Elbogen und Karlsbad) in Schirding
zum Jahres-Treffen.
Es wurde fröhlich gesungen.
Akkordeon: Alfred Moder
Ton-Aufnahmen: Richard Lochschmidt
Übersetzung der Egerländer Mundart ins Hochdeutsche
von Dieter Lochschmidt:
... Toni, Vetter Seff (Josef) und Vetter Michel,
was sagt ihr denn über diese Zeit?
Wie es heutzutage auf der Welt draußen zugeht,
was treiben jetzt die jungen Leute?
Wie es heutzutage auf der Welt draußen zugeht,
was treiben...?
Wir haben gegessen ein geselchtes Kraut und Knödel,
Brot, Butter mit Eier und Käse.
Heutzutage essen sie Kalorien Vitamine
und halten dabei nichts mehr aus.
Heutzutage essen sie Kalorien Vitamine
und ...
In Dosen und Päckchen gibt es zu kaufen
und wenn ich so allerhand fresse,
keine Zeit für eine richtige Brotzeit
Das gilt allaweil ois nur Stress.
Keine Zeit für...
Heutzutage hat jedes Ding drei Namen,
Krawall-Musik nennen sie „Pop“
und „Toast" essen sie statt „Baschwitz"
und die „Arbeit" heißt jetzt „Job".
Und Toast essen sie ...
Man hört täglich neue Wörter,
kein Mensch kann verstehen, was das ist.
Anstatt „gut ist es" sagen sie immer „okay"
Und beim Fortgehen, da grüßen sie mit „Tschüs".
Anstatt ...
Ein Mann sagte mir über seine Jugend,
die haben zum Himmel gegafft.
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Heute fahren sie mit dem Auto auf dem Mond umher,
und sagen noch, das ist Wissenschaft.
Heute fahren...
Ja, Leute, wenn das so weitergeht,
was soll das alles noch werden?
Statt umherfahren im Himmel,
wäre es gescheiter, Ordnung zunächst auf der Erde.
Statt ...
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Příloha 6
LaBrassBanda
Ist eine aus Übersee am Chiemsee stammende Blasmusik-Gruppe. Der Bandname leitet sich ab
vom italienischen la banda und vom englischen brass band, was beides jeweils auf Deutsch
‚Blasmusikkapelle‘ bedeutet.
Bandgeschichte
Die Gruppe wurde im Jahr 2007 gegründet. Größere Bekanntheit erreichte sie durch ihre Tour von
ihrer Heimat zum Endspiel der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Wien. Diese absolvierten sie
mit Mopeds und einem Traktor mit Anhänger, auf dem sie Platzkonzerte spielten.
2009 trat die Band auf Einladung des Goethe-Instituts beim Deutschen Kulturfestival
sibSTANCIJA_09 in Nowosibirsk und Akademgorodok auf. Weitere Konzerte gab es in Omsk,
Krasnojarsk und Moskau. Im gleichen Jahr trat LaBrassBanda beim Harare International Festival
of Arts in Simbabwe, präsentiert durch die Deutsche Botschaft und die Zimbabwe German
Society, und beim Roskilde-Festival auf.
2010 und 2012 waren LaBrassBanda zu Gast auf dem Hurricane Festival in Scheeßel, bei dem
süddeutschen Schwester-Festival Southside in Neuhausen ob Eck und auf dem Sziget Festival in
Budapest.
Claudia Koreck
(* 28. Mai 1986 in Traunstein) ist eine deutsche Liedschreiberin, die inbairischem Dialekt und
englisch singt. Die Texte und Musik erstellt sie selbst. Koreck wuchs zunächst in Traunstein auf,
später in Hufschlag, bevor sie nach München zog.
Leben
Koreck begann mit zwölf Jahren zu musizieren, 2002 und 2003 war sie Preisträgerin des
Wettbewerbs "Treffen Junge Musik-Szene" der Berliner Festspiele. Sie spielt Keyboard und
Gitarre. Ursprünglich sang sie auch englisch und hochdeutsch, inzwischen singt sie bairisch.
2005 nahm sie beim regionalen Gesangswettbewerb Lokal Hero von Blickpunkt Wochenblatt
Rosenheim und
Regionalfernsehen
Oberbayern
teil.
2006
trat
sie
auf
dem Oktoberfest in München auf. 2007 wurde sie mit dem Lied Fliang (Fliegen) vom
RadiosenderBayern 3 entdeckt und stark beworben. Am 17. August 2007 kam ihr erstes Album
heraus, das ebenfalls den Titel Fliang trägt. Es kam in Bayern auf den ersten Platz der
meistverkauften Alben, in Deutschland landete es auf Platz 15 in den Musik-Charts. Koreck war
Mitglied des Projekts Menschenskinder.
Mit der Single s'ewige Lem steuerte Koreck 2008 das Titellied zu Joseph Vilsmaiers
Neuverfilmung der Geschichte vom Brandner Kaspar bei. Am 13. Februar 2009 vertrat sie bei
Stefan Raabs Bundesvision Song Contest Bayern mit dem Lied I wui dass du woaßtund belegte
Platz 10. Am selben Tag erschien ihr zweites Studioalbum Barfuaß um die Welt. 2011 spielte sie
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als Vorgruppe der Eagles bei deren Konzerten in Deutschland. Auch sang sie 2011 für Disney
Junior das Lied LaLeLu, das beim Sender immer zum Sendeschluss gespielt wird.
Seit September 2010 ist sie Mutter eines Sohnes.

Claudia Koreck – „Fliang“ 2006 HOCHDEUTSCH
Ich bin auf dem Weg, nach irgendwo
Egal wo ich hinkomme, es ist schön dort
Ich höre das Rauschen eines Baches
Und das Plätschern der Fische
Ich springe auf, ich setze mich hin
Hänge meine Füße in die Frische
Und ich laufe über luftige Wiesen in einen dunklen Wald
Die Ruhe genießen, das was mich am Leben hält
Über luftige Wiesen, barfuß im Gras
Die Ruhe genießen
Und ich fliege auf und davon, weil mich gar nichts halten kann
Die Hitze auf meinem Rücken und der Wind weht und ich spüre...
Und ich fliege auf und davon, weil mich gar nichts halten kann
Die Hitze auf meinem Rücken und der Wind weht und ich spüre...
Ich kann fliegen
Oh ich komme in eine Stadt
Die etwas ganz besonderes an sich hat
Selbst am Abend ist es noch warm
Verliebte Menschen schauen sich glücklich an
Die Leute, sie trinken einen Kaffee
Und reden über ihren Tag
Was da ein anderer zu dem und jenem gesagt hat
Und ich laufe über luftige Wiesen in einen dunklen Wald
Die Ruhe genießen, das was mich am Leben hält
Über luftige Wiesen, barfuß im Gras
Die Ruhe genießen
Und ich fliege auf und davon, weil mich gar nichts halten kann
Die Hitze auf meinem Rücken und der Wind weht und ich spüre...
Und ich fliege auf und davon, weil mich gar nichts halten kann
Die Hitze auf meinem Rücken und der Wind weht und ich spüre...
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Ich kann fliegen

Es wird Nacht und kein Wind weht
Uh ich höre wie von fern einer singt
Und ich geh leise auf ihn zu
Und setze mich neben ihn hin
Er schaut mich an und ist genauso frei wie ich
Und ich fliege auf und davon, weil mich gar nichts halten kann
Die Hitze auf meinem Rücken und der Wind weht und ich spüre...
Und ich fliege auf und davon, weil mich gar nichts halten kann
Die Hitze auf meinem Rücken und die Wolken ziehen vorbei
Und wir, uaaaaa, wir sind frei

Claudia Koreck- „Fliang“ 2006

BAYRISCH

I bin auf'm Weg
Noch irgendwo
Gleich wo I hikim
Es is schee do
I hear as Rauschen von am Boch
Des zarte Plätschern von Fisch
I spring auf, I setz mi nieder
Häng meine Fiass in de Frisch
I laf über luftige Wiesen in an dunklen Woid
De Ruah genießen is wos mi am Leben hoid
Über luftige Wiesn barfuaß im Gros
De Ruah genießen
Und I fliag auf und davo, weil mi gor nix hoidn ko,
Und de Hitz auf meim Ruckn und da Wind wahd und I spia
I kon fliang
I kim in a Stod
De ganz wos bsundas an sich hod
Seibst am Abend is's nu wach
Verliebte Menschen schaun sich glücklich an
De Leid se dringan an Kaffee
Und ratschn über ernan Dog
Wos da oa und andere
Zu dem und jenem gsogt hod
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I laf über luftige Wiesen in an dunklen Woid
De Ruah genießen is wos mi am Leben hoid
Über luftige Wiesn barfuaß im Gros
De Ruah genießen

Und I fliag auf und davo, weil mi gor nix hoidn ko,
und de Hitz auf meim Ruckn und da Wind wahd und I spia
I kon fliang
Es werd auf Nacht
Und es wahd koa Wind
I hear von fern wia oana singt
I geh leise auf erm zua
Und sitz mi neben erm hi
Er strahlt mi o
Und is genauso frei wia I
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Příloha 7
Sketch von Didi Halervorden- Berliner Schnauze 
Mann:
Tschulijung, is hier noch frei? Siehste, Mieze, wir können platzen.. und dass ick dir
liebe, das war`s, was ick dir noch sagen wollte. Herr Ober, zwee Mollen und nen Klaren! Oda
willste ooch wat Scharfes?
Frau:
Ick hab ja dir!
Mann:
Willste damit sagen, dass du mir ooch liebst?
Frau:
Klar, weeste doch, ick liebe dir!
Lehrer: Ich liebe DICH!
Mann:
Wat is los?
Lehrer: Ich liebe DICH!
Frau:
Ja, Erwin, der meint dir!
Lehrer: Nein, DICH!
Frau:
Mir? Aber ick, ick..
Mann:
Moment- wie kommense dazu, meine Verlobte zu duzen?
Lehrer: Entschuldigen Sie, ich bin Lehrer der deutschen Sprache an der Oberschule in
Neukölln...
Mann:
Und wenn Sie der Kaiser von China wären- dat is meine Braut und die liebt mir!
Lehrer: Nein,die liebt MICH!
Mann:
Was sachst du`n dazu?
Frau:
Aba ick kenne ihm doch jar nicht!
Lehrer: Ich kenne IHN gar nicht!
Mann:
Sie werden mir aber gleich kennenlernen!
Lehrer: Sie werden MICH gleich kennenlernen!
Mann:
Ha, kiek mal a! Jetz wird det Hämechen ooch noch frech! Halt mal eben ganz kurz
meine Jacke! Damit ses gleich wissen, verehrter Herr, ich stoße Ihnen jetzt aus dem Anzug!
Lehrer: Ich stoße SIE jetzt gleich aus dem Anzug!
Mann:
Sie mir? Also, Leute gibt`s, die gibt`s jar nich... Da kann ick nur sachen: Herr, kiek dir
dein Volk an und tue mich nicht so wie Ihnen!

 3 typische Merkmale des Berliner Dialekts:
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ODBORNÝ KEMP FRANCOUZSKÉHO JAZYKA
Barbora ŠNEBERKOVÁ
Hélène SIEGL VUILMET
Sylva NOVÁKOVÁ
Štěpánka LIŠKOVÁ
Eliška FAJTOVÁ

52
www.podporatalentu.cz

ZTVÁRNĚNÍ NEOBVYKLÝCH SITUACÍ V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ
JAZYK SMS (CYBERLANGUE)
Barbora ŠNEBERKOVÁ
1 Úvod – Konverzace o divadle, oblíbených hercích, osobních zkušeností s hraním.
Na úvod proběhla krátká debata o zkušenostech s hraním ať už v českém či francouzském jazyce
(shodou okolností měly studentky četné zkušenosti z různých souborů, školních i mimoškolních),
o divadle jako takovém, o nezbytných kvalitách pro dobré divadelní ztvárnění hry.
2 Příprava a nastudování scénky
Studentky byly nejprve rozděleny do dvou skupin, vždy tak, aby byl v každé skupině stejný počet
žaček s úrovní jazyka A2 a B1, poté dostaly dostatek času na porozumění zadání, překladu
vybrané scénky a její nastudování. Princip byl takový, že první sehrání mělo být beze slov, druhé
a třetí již se slovy. Skupina, která byla v roli diváka, měla za úkol sepsat příběh tak, jak jej viděla,
a to nejprve ve variantě beze slov a následně se slovy. Po debatě a posuzování svých interpretací
byla vybrána jedna, která přednesla popis scénky účinkujícím, ti poté doplnili či opravili nějaké
nesrovnalosti v porozumění. Zadání bylo toto:

Théâtre dans la classe
Varianta A:

Actvitité 1)
Tout d’ abord lisez l’ histoire (si vous ne comprenez pas quelque mot n’ hésitez
pas à demander) puis dans votre groupe distribuez- vous les différents rôles et enfin essayez de
présenter ce qui se passe de manière la plus possible détaillée. N’ oubliez pas que pour la première
présentation vous allez seulement mimer l’ historie, avec les paroles ça ne sera que pour la
deuxième fois.
Voilà votre histoire:
Une femme qui roulait au milieu du désert américain s’ est faite arrêter par la police: il est
interdit de rouler seule dans le désert. Lors de son jugement, celle-ci s’ est défendue en
disant qu’ elle n΄ était pas seule puisqu’ elle était enceinte. Grâce à cela elle n’ a pas été
condamnée. Mais, la police (voulant la faire payer à tout prix) dit qu’ il était interdit dans ce
cas là d’ être à deux sur le meme siège…elle a donc reçu une amende!!!

Activité 2)
Cette fois, vous allez regarder attentivement la présentation de l’ historie de vos
collégues pour pouvoir la décrire à l’écrit (Il est recommandé de faire des notes et d’ échanger les
informations avec les autres, de cette façon il vous sera plus facile de reconstituer bien l’ histoire).
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Varianta B:
Actvitité 1)
Vous allez regarder attentivement la présentation de l’ historie de vos collégues
pour pouvoir la décrire à l’écrit (Il est recommandé de faire des notes et d’ échanger les
informations avec les autres, de cette façon il vous sera plus facile de reconstituer bien l’ histoire).
Activité 2)
Cette fois c΄ est à vous de jouer. Tout d’ abord lisez l’ histoire (si vous ne
comprenez pas quelque mot n’ hésitez pas à demander) puis dans votre groupe distribuez- vous les
différents rôles et enfin essayez de présenter ce qui se passe de manière la plus possible détaillée.
N’ oubliez pas que pour la première présentation vous allez seulement mimer l’ historie, avec les
paroles ça ne sera que pour la deuxième fois.
Voilà votre histoire:
Un type entre dans un petit magasin avec un fusil et demande tout l’ argent de la caisse.
Après que le caissier a mis l’ argent dans un sac, le voleur voit une bouteille de scotch qui se
trouvait derrière le comptoir. Il demande au caissier de la mettre dans le sac également mais
celui-ci refuse et dit:
„Parce que je pense que vous n’ avez pas 21 ans.“
Le voleur répond que si mais l’ employé continue à refuser la lui donner parce qu’ il ne le
croit pas. A ce moment, le voleur prend dans son portefeuille son permis de conduire et le
donne à l’ employé. Celui-ci le regarde et reconnait que l’ homme a bien plus de 21 ans et
met la bouteille de scotch dans le sac. Le voleur sort ensuite du magasin avec son butin.
Le caissier appelle immédiatement la police et lui donne le nom et l’ adresse qu’ il a lus sur le
permis de conduire du voleur. Celui-ci est arrêté deux heures plus tard.

3 Cyberlangue
Il y a quatre types de création du langage SMS:
1) Phonétisation
qu → k
exiger→ exiG

qui, quoi, quand→ ki, koi, kan
hésiter→ éziT

j ai→ G
c est, sait→ C
quelque→ kelk

2) Abréviation voyelle-consonne
 omission du „ou“, „on“, „en“, „an“
pour→ pr

donc→ dc

temps→ tps

3) Numérisation
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dans→ ds

Un, une→ 1
cassette→ k7

deux, des, de → 2
quoi de neuf→ koi 2 9

cent, sans → 100

4) Sigle
Bon soir→ bsr

A ta disposition→atd

rendez-vous→rdv

probleme→pb

Activité 1) Retranscrivez l´ écriture de ces textos en ortographe classique:














tu fé koi? →
tou lmond le c. →
slt sa va? →
k f tu? →
g 1 trist nvl pr tua. →
100 tua je p pa. →
7 k7 e bn. →
a 1 moman il fo dir la VriT. →
G veux manG. →
GM manG o resto ou o kfé. →
tu va o 6néma? →
Ojourd 8 j vais balaD. →
Mon Keur, chuis DSPRé. Tu me mank.PK t´ ѐ pa là? A l´ 1di→

Activité 2) Retranscrivez ces petits textes avec l ortographe de SMS:
 Coucou.Est-ce tu vas bien? Je viens demain et je t appelle des que je peux. A plus. →

Activité 3) Écrivez les échanges de textos pour inviter quelqu´ un. Utilisez l´ ortographe SMS.
Conversation : Les Francais, qui ont entre 13 et 30 ans utilisent de plus en plus le langage SMS.
Est-ce la meme chose en République Tchѐ que?

4 Závěr
Kempu se zúčastnilo šest studentek a všechny se velmi dobře zapojily v dané aktivitě.
S překladem popisované scénky nebyly větší potíže, nastudování, sehrání scénky a diskuzi zvládly
55
www.podporatalentu.cz

obě skupiny dívek prakticky bez nutnosti použití slovníků. Poté se dívky seznámily s novotvary
francouzského jazyka, které mají původ v tzv. kybernetickém jazyce. Po úvodní přednášce týkající
se zásad tvoření „novotvarů“ samy zkusily překládat výrazy z běžného jazyka do jazyka sms a
nakonec i vytvořit krátký dialog v kybernetickém jazyce.

5 Použitá literatura
URL: < http://www.youtube.com/user/caminteresse > [cit. 15.8.2012].
URL: <http://lci.tf1.fr/insolite> [15.8.2012]

6 Kontakt na autora
Mgr. Barbora Šneberková
Email: b.krejsova@seznam.cz
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KONVERZACE I
Hélène SIEGL VUILMET
1 Úvod
Studenti dostali obraz francouzsko-amerického umělce Armanyho (portrét Jacques de la Villegle,
viz obrazový materiál). Jejich úkolem bylo vymyslet název díla, popsat všechno, co na obraze vidí a
vymyslet profesi pro Jacques de la Villegle.
2 Portrait chinois
Aktivita je zaměřena na opakování podmínkových souvětí ve fj (viz obrazový materiál).
Si j'étais une saison, je serais le printemps.
Si j'étais un plat, je serais des pâtes.
Si j'étais un animal, je serais un loup.
Si j'étais une chanson, je serais Madeleine.
Si j'étais une couleur, je serais le bleu
Si j'étais un roman, je serais Le hussard sur le toit.
Si j'étais un film, je serais Contact.

Si j'étais un endroit, je serais une montagne face à
la mer.
Si j'étais une devise, je serais : carpe diem.

Si j'étais un végétal, je serais un pin.
Si j'étais un fruit, je serais une pomme.
Si j'étais un bruit, je serais le clapotis de la pluie
dans une flaque.
Si j'étais un loisir, ce serait l'exploration des cinq
continents.
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Si j'étais un vêtement, je serais une toge romaine.
Si j'étais une pièce, je serais la bibliothèque
d'Alexandrie.
Si j'étais un véhicule, ce serait mes pieds.
Si j'étais un adverbe de temps, je serais toujours.

3 La France et les Français ?
Konverzace se týkala stereotypů. Studenti si s lektorem povídali o tom, co si myslí o Francouzích a
na základě videoklipu popisovali stereotypy.
http://www.youtube.com/watch?v=xv0C0UnIiIQ
3.1 Les Tchèques et la République tchèque
Studentky měly za úkol vymyslet, jaké jsou stereotypy o Češích a srovnat je s těmi o Francouzích.
Následně představily symboly České republiky a podle nich vymýšlely, jak by vypadaly mince a
bankovky eura pro ČR. Navrhovaly osobnosti, města, sport, hudbu, rostlinu, umělce,
gastronomickou specialitu atd.
4 Závěr
Studenti po celou dobu spolupracovali s lektorem. Vzhledem k tomu, že pochází z různých typů
škol (ZŠ, SŠ), byl velmi znatelný rozdíl mezi jednotlivými studenty a jejich úrovní jazyka.
5 Použitá literatura
URL: < http://www.youtube.com/watch?v=xv0C0UnIiIQ > [cit. 20.8.2012]
6 Kontakt na autora
Helene Siegl Vuilmet
helene_vuilmet@yahoo.fr
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KONVERZACE II
Hélène SIEGL VUILMET
1 Les vacances
Studenti konverzovali s lektorem na téma Prázdniny. Kde strávili léto 2012.
Oú êtes-vous allés en vacances cette année?

2 Rythmes scolaires
Studenti byli vyzváni, aby popsali školní rok ve Francii. V jakém období probíhají podzimní,
zimní, jarní a letní prázdniny, a následně je srovnat s českými.
Pokusili se najít vhodnou terminologii pro tyto prázdniny:
Vacances de la Toussaint
Vacances de noel
Vacances de printemps –de Paques
Vacances d´été

3. Jeu de pays
Faire deviner le pays en question sans donner d´indications géographiques. (viz obrazový materiál).
Studenti připravovali hádanky. Úkolem bylo uhodnout název země, aniž by znali geografickou
polohu, hlavní město, místní název obyvatelstva, jazyk, kterým obyvatelé mluví, sousední země atd.
3.2 Révision grammaticale
Součástí předchozího úkolu bylo opakování gramatiky. Na základě slepé mapy Evropy uvést
správně název zemí a předložky (viz obrazový materiál).
4 Jeu de l´ile déserte
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5 Diskuze
Otázky k diskuzi:
Quel est votre dernier voyage à l’étranger? > avez-vous acheté des souvenirs?
Quel est votre plus beau voyage? racontez pourquoi
Quelle destination vous attire?
Quelle est la destination à la mode chez les Tchèques?
- Est-ce important de connaître la langue du pays pour y voyager? Si vous êtes allé à l’étranger,
quelle langue avez-vous parlé? comment avez-vous communiqué?
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- Avez-vous des exemples de faux-pas?
- Vous préférez dormir à l’hôtel ou dans un camping? Vous partez camper une semaine, 10 objets
que vous prenez absolument?
5.2 Débat en groupe
- Que préférez-vous: les voyages organisés / les voyages que vous organisez vous-même ?
- Quels sont les avantages de chaque formule?
5.3 Jeux de rôle

vous avez réservé un vol sur Air France et vous avez oublié de confirmer le vol. Un
employé vous apprend que vous n’êtes pas sur la liste des passagers et qu’il n’y a plus de place.


vous discuter avec l’employé et essayez de trouver une solution.

6 Závěr
Studenti po celou dobu spolupracovali s lektorem. Vzhledem k tomu, že pochází z různých typů
škol (ZŠ, SŠ), byl velmi znatelný rozdíl mezi jednotlivými studenty a jejich úrovní jazyka.

7 Kontakt na autora
Helene Siegl Vuilmet
helene_vuilmet@yahoo.fr
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SPRAVNÁ VÝSLOVNOST
Sylva NOVÁKOVÁ
1 Úvod – Exercice d´echauffement
a) PIANO – PANIER – PIANO ...
b) Quand il fait beau
↑
4
j’mets un chapeau.
↓
4
Quand il fait froid
↑
4
je reste chez moi.
↓

4

Groupe rythmique ; l´intonation
2 Vacances
Les vacances, c´est pour moi: ...

Groupe rythmique ; l´intonation
2.1 Dialogue
LFEN 2 – Rentrée des classes
- Ecoute – lecture - dramatisation
2.2 Le groupe rythmique et l’accent
Les vacances, c´est SUPER ! Intonation; l´accent affectif
- enfants
- professeurs
- parents
- Elle est sympatique
- Allez
- S´il vous plait
2.3 Blague de vacances
Lecture et dramatisation
Un ours polaire, un dauphin et un crocodile sont en train de discuter des vacances
qui approchent.
L'un d'eux demande au dauphin: Tu vas où en vacances cette année?
- Tu sais, ma femme a des nageoires, mes enfants ont des nageoires, moi aussi j'en ai,
donc on va aller du côté de l'océan.
L'ours et le crocodile : Oh c'est bien!
- Et toi l'ours, où tu vas en vacances?, demande le dauphin.
- J'ai beaucoup de poils, ma femme et mes enfants aussi, donc je pense
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que je vais aller au pôle nord.
Les autres : Cool ! Et toi le crocodile tu vas où ?
- Ma femme a une grande gueule, mes enfants ont une grande gueule,
moi j'ai une grande gueule, on va aller à Marseille...

3. Chanson
a) Au clair de la lune
b) Helno est mort
3.1 Fonetika
articulation des sons opposés [ y ] - [ u ]
3.2 Comptine
Trois p´tits chats
Groupe rythmique, jeux de e-caduc
3.3 Chanson
J. Voulzy - Jeanne
4 Závěr
Zde bude Váš text. (Times New Roman, velikost 12, obyčejné, řádkování 1, předsazení prvního
řádku 1 cm zleva, zarovnání do bloku) Text musí být členěn na odstavce. V textu nepoužívejte tučné
formátování.
5 Použitá literatura
1 Champagne-Muzar, C., Bourdages, J. S., 1998, Le point sur la phonétique. Paris, CLE
International.
2 Charliac, L. et alii, 2003, Phonétique progressive du français avec 400 exercices – niveau
débutant. Paris, CLE International.
3 Dohalská, M., Schulzová, O., 2003, Fonetika francouzštiny, Praha, Univerzita Karlova,
Nakladatelstvì Karolinum.
4 Nováková, S., Kolmanová, J., Geff roy-Konštacký, D., Táborská, J., 2009, Le Français entre
nous, Plzeň, Fraus.
5 URL:< http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-2777-Jeanne.htm > [cit.
24.8.2012]
6 URL:< http://www.youtube.com/watch?v=v85QN2DKzCs > [cit. 24.8.2012]
6 Kontakt na autora
PhDr. Sylva Nováková, PhD.
ZČU, FPE, KRF, snovakov@krf.zcu.cz
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FRANCOUZSKÉ PÍSNĚ
Barbora ŠNEBERKOVÁ
1 Úvod – Konverzace o francouzské hudbě
Na úvod byla pro motivaci zvolena debata o oblíbených či nejznámějších francouzských zpěvácích
nebo hudebních skupinách; žáci krátce pohovořili o zpěvácích, které znají, o oblíbeném hudebním
žánru, o významu hudby v jejich životě. Dále jsme rozvinuly problematiku rozdílu píseň-šanson,
zpěvák-písničkář.
2.1 Přednáška o francouzské populární hudbě
Představeni byli nejvýznamnější zpěváci 20. století a dneška; žáci se dozvěděli jednotlivě o jejich
životopise, produkci, charakteristice projevu.. Vždy ke každému interpretu byla puštěna ukázka
nejslavnější či nejznámější písně.
Představeni byli tito interpreti:
Georges Brassens a píseň „Les amoureux des bancs publics“
Jacques Brel a „Ne me quitte pas“
Gilbert Bécaud a „Nathalie“
Georges Moustaki a „Ma solitude“
Yves Montand a „Les feuille mortes“
Serge Gainsbourg a „Je t´ aime..Moi non plus“
Léo Ferré a „Les anarchistes“
Reanaud a „Dans mon HLM“
Mc Solaar a „Da Vinci Claude“
Mannu Chao a „Je ne t´ aime plus“
Carla Bruni a „Quelqu´ un m´ a dit“
2.2 Rozbor, překlad písně
V druhé části studentky pracovaly s videoklipem od Carla Bruni, nejdříve odpovídaly na otázky
týkající se porozumění, popisu scény, pracovaly se slovní zásobou oblečení a na závěr doplňovaly
text písně.
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CARLA BRUNI „ Le plus beau du quartier“

Activité 1) Observez attentivement l' extrait de la publicité avec Emanuelle Béart et
décrivez brièvement ce que vous voyez.
Une femme est allongée sur le canapé et lit un
livre..........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
........................................................................................................................
5) Activité 2) La scène se déroule au matin/ à l' après-midi/ au soir? Et en quelle saison de l' année?
 Activité 3) Est-ce que la femme habite toute seule dans son appartement?
 Activité 4) A votre avis cette publicité est faite sur qoui?
 Activité 5) Ecoutez cette fois toute la chanson est complétez le texte.
Regardez-moi
Je suis le plus beau du .............
J'suis l'bien aimé
Dès qu'on me voit
On se sent tout comme envouté
Comme charmé, hum
Lorsque j'...............
Les femmes elles me frôlent de leurs
Regards penchés
Bien malgré moi, hé
Je suis le plus beau du ................, hum, hum, hum
Est-ce mon ....................
Ma peau si finement grainée
Mon air suave
Est-ce mon allure
Est-ce la grâce anglo-saxonne
De ma cambrure
Est-ce mon .....................
Ou bien l'élégance distinguée
De mes cachemires
Quoi qu'il en soit
C'est moi le plus beau du ................., hum, mais
Mais prenez garde à ma beauté
A mon exquise ambiguïté
Je suis le ..................
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Du désirable
Et je suis l'indéshabillable
Observez-moi, hum, hum, hum
Observez-moi de haut en bas
Vous n'en verrez pas deux comme ça
J'suis l'favori
Le bel ami
De toutes ces dames
Et d'leurs maris
Regardez-moi

Regardez-moi, hum, hum
Je suis le plus beau du ................
J'suis l'préféré
Mes belles ....................
Voudraient se pendre à mes lacets
Ca les abîme
Les bons messieurs, eux
Voudraient tellement m'déshabiller
Ca les obstine
Bien malgré moi, oui bien malgré moi
Je suis le plus beau du quartier, mais
Mais prenez garde à ma ................
A mon exquise ambiguïté
Je suis le .............
Du désirable
Et je suis l'indéshabillable
Observez-moi, hum, hum, hum
Observez-moi de haut en bas
Vous n'en verrez pas deux comme ça
J'suis l'favori
Le p'tit chéri
De toutes ces dames
Et d'leurs maris
Aussi, oui
3 Závěr
Kempu se zúčastnilo 8 studentek. Všechny části proběhly bez problémů, studentky obvykle
neváhaly a s danými úkoly si poradily bez potíží, pouze ke konci hodiny již byla patrná únava
z celého horkého dne a z předcházející lekce keltských tanců.
4 Použitá literatura
URL: < http://www.lepointdufle.net/chansons.htm > [cit. 15.8.2012].
URL: < http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm > [15.8.2012]
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URL: < http://www. tv5monde.com/musique.htm > [cit. 15.8.2012].
URL: < http://renanluce.artistes.universalmusic.fr/ > [cit. 15.8.2012].
5 Kontakt na autora
Mgr. Barbora Šneberková
Email: b.krejsova@seznam.cz
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PRAHA – HISTORIE ČESKO-FRANCOUZSKÝCH VZTAHŮ
Barbora ŠNEBERKOVÁ
1 Část motivační: výklad: Praha- významné kulturní a historické památky ve vztahu
k francouzské kultuře
Studenti byli v krátkosti seznámeni s průběhem a obsahem exkurze, jako učební materiál byly
vypracovány pracovní listy s informacemi a obrázkovou dokumentací k daným památkám,
doplněné otázkami ve francouzském jazyce, na něž získali studenti odpovědi během dne buď
z přednášek lektora, z odpovědí ředitele Francouzského institutu p. Marca Brudieua nebo
z informačních tabulí, letáků daných objektů.
2 Exkurze Praha
Na programu dne byla návštěva Francouzského institutu ve Štěpánské ul., dále Františkánská
zahrada a Františkánský klášter, na Ovocném trhu pak zastavení u kubistické kavárny Grand café
orient v domě U Černé Matky Boží, secesního Obecního domu, podrobné zkoumání sochy Karla IV.
na Křížovnickém náměstí, zastavení u Francouzské Ambasády a nakonec výjezd lanovkou na
rozhlednu Petřín.
2.1 Francouzský institut v Praze
Francouzský institut v Praze byl původně koncipován jako skutečná univerzita a v současnosti je
multidisciplinárním kulturním centrem: je to živé místo, které má mnoho podob, je to centrum
výuky francouzštiny, místo konání kulturních akcí, kulturní partner a platforma pro kulturní
setkáván. Jeho cílem je přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět
odvážná a novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci, rozvíjet stále
plodné vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí.
2.2 Socha Karla IV. na Křížovnickém náměstí
Karel IV. (14. 5. 1316 – 29. 11. 1378), čtvrtý římský a první český panovník tohoto jména. Syn Jana
Lucemburského a Elišky Přemyslovny se však původně jmenoval Václav a českému patronovi a
ideálnímu vládci prokazoval po celý život okázalou úctu. Jméno Karel obdržel jako chlapec při
biřmování ve Francii, kam jej otec poslal (r. 1323), aby získal náležité vzdělání a rozhled. Když se
po deseti letech vrátil do Čech, mluvil francouzsky, italsky, latinsky a německy. Nesporně patřil k
nejvzdělanějším panovníkům evropského středověku. Od roku 1334 zastával úřad moravského
markraběte, od 1341 byl mladším králem a o tři roky později se spolu s otcem zasloužili o povýšení
pražského biskupství na arcibiskupství.
V roce 1348 vytvořil Karel z českého soustátí útvar, zvaný Země koruny české. Poměr Českého
království k Svaté říši římské upřesnil ve Zlaté bule, již vydal poté, co se na jeho hlavě zablýskla
5.4.1355 císařská koruna. Karel IV. byl prvním českým panovníkem, který dosáhl důstojenství krále
a posléze císaře Svaté říše římské. Na zvelebování Prahy dbal i nadále, což dokládá stavba
kamenného mostu, nahradivšího starší most Juditin, založení kláštera Na Slovanech či zdokonalení
pražského opevnění, včetně stavby tzv. Hladové zdi. Ve svém životě byl čtyřikrát ženat (Blanka z
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Valois, Anna Falcká, Anna Svídnická a Alžběta Pomořanská). Karel IV. zemřel zřejmě v důsledku
zánětu plic.
2.3 Petřínská rozhledna
Petřínská rozhledna je mladší sestrou Eiffelovy věže, která „trochu“ přerostla své sourozence. Z
nejkrásnějších věží ta nejvýše položená. Vzbuzuje zmatené pocity, údiv i oprávněnou hrdost. Jen
dva roky po dostavění elegantní pařížské věže, která dosahuje úctyhodných 361 metrů nad mořem,
se nad pražskou kotlinou i nad hladinou oceánů vynořila Petřínská rozhledna a tiše vyhlásila svoje
prvenství. Výškou 378 m. n. m, jakoby sestru přivinula pod ochranná křídla
3 Závěr
Během exkurze Prahou se studenti seznámili s Francouzským institutem v Praze, jeho vlivem na
poli kulturním, politickém a vzdělávacím. Studenti měli možnost prohlédnout si prostory Institutu
jako je knihovna, galerie, mediatéka, učební sály, a to vše s komentářem knihovnice pí. Vuillet a p.
M. Brudieux. Oba byli velmi vstřícní a ochotní odpovídat na všechny otázky. Díky schopnostem
studentů plynně konverzovat ve francouzském jazyce, proběhla následná hodinová diskuze bez
jakýchkoliv nedorozumění.
Po celý den panovala uvolněná atmosféra, studenti s nadšením hledali odpovědi pro vyplnění svých
pracovních listů, podrobně si prohlédli sochu panovníka Karla IV., objevili místo Francouzské
Ambasády a měli možnost potěšit se pohledem na krásné město Prahu z výše Petřínské rozhledny,
kopie Eiffelovy věže v Paříži.
4 Použitá literatura
Publikační materiály navštívených objektů, přednášky lektora.
5 Kontakt na autora
Barbora Šneberková
b.krejsova@seznam.cz
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TANEČNÍ TOULÁNÍ
Štěpánka LIŠKOVÁ
1 Úvod
seznámení - představení tanečnic a lektora, rozcvička
výklad: historie tance – původ tance, taneční archetypy, franc. bránly – historie, šíření tanců, irský
tanec – vznik, druhy tanců, principy pohybu, irský tanec dříve a dnes
Učivo: Za učební materiál byly zvoleny z historických tanců dva francouzské tance - bránly a jeden
tanec irský – ceilí. Lektor nejprve seznámil studenty s historií vzniku řadových a kruhových tanců,
s jejich archetypálním základem. Dále jim prostřednictvím výkladu postupně přiblížil okolnosti, jež
vybrané tance provázejí: tj. objasnil některá známá historická fakta o jejich vzniku, způsobu šíření a
provozovací praxe v minulosti i v současnosti (včetně poukázání na skupiny, které se těmito tanci
zabývají – Plzeň, Praha), poukázal na některé kroky a pohybové stereotypy, jež se v tancích
objevují.
2 Nácvik tanců:
2.1 Bránly Branle des Lavandieres, Branle des Pois
Výstupy: Studenti se nejprve teoreticky seznámili s obsahem obou bránlů. Ve vlastním překladu
názvu odhalili význam obou tanců. V úvodním průpravném tanci si nejprve procvičili přísunný krok
stranou (duble, simple), dále si postupně za slovního doprovodu lektora osvojili další kroky i
výrazivo obou tanců. Tance byly nacvičeny po jednotlivých částech. Asi po 20 min. nácviku
každého tance zvlášť si již studenti zatančili oba bránly i s autentickým hudebním doprovodem.
2.2 Ceilí tance: Every Man Change
Výstupy: V úvodu se studenti seznámili s historií ceilí tanců, naučili se nejprve základní prvky –
kroky irského tance (promenádu, side step, swing) a posléze nabyté vědomosti a dovednosti zúročili
v choreografii tradičního kruhového ceilí tance = Every man change. Studenti se všechny tři tance
naučili v poměrně krátkém časovém úseku. Po jejich opakování projevili zájem pokračovat ve
výuce. Vhledem k lektorčině znalosti tanců indických proběhla pro srovnání vývoje tanečního
umění východu a západu zvolen tanec indický. Studenti se naučili základní taneční výrazivo rukou
(mudry), pak si osvojili nápodobou vedoucího jednoduchou taneční choreografii indického
filmového tance.
3 Závěr
Závěrečný kruhový swingový tanec („mixér“) byl propojením technik muzikoterapie
(napodobujeme tanec dětí, dospělých, aj.) s tancem. Cílem bylo prohloubení vztahu mezi studenty i
završení tanečního kurzu.
Během dvouhodinové vyučovací jednotky panovala příjemná atmosféra. Studenty dané aktivity
bavily, kratičké přestávky studenti využívali pouze na napití. Všech pět tanců si studenti do značné
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míry osvojili, získali tak nové pohybové dovednosti a prostřednictvím úvodního i průběžného
výkladu i nový okruh znalostí.
4 Použitá literatura
Při výkladu byly použity informace:
a) z výuky tanců italského lektora České Orffovy školy
b) z absolvovaných kurzů lektorky Jitky Pokorné a webových stránek lektorky historických tanců
Hany Tillmanové: Tillwomen.net [online]. 2010 [cit. 2010-08-23]. Branle - Historický tanec v
heslech. Dostupné z URL: <http://tanec.tillwoman.net/Branle/> [cit. 20.8.2012]
c) z absolvovaných kurzů pražské skupiny Rinceoirí (klub irských tanců o.s.) a jejich webových
stránek: STANĚK, Michal. Rinceoirí.cz [online]. 2010 [cit. 2010-08-23]. O irských tancích.
Dostupné z URL: <http://www.rinceoiri.cz/pro-tanecniky/o-tancich.html> [cit. 20.8.2012]
5 Kontakt na lektora
PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D
KHK ZČU FPE a GFK Plzeň
stepanka@pilsfree.net
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FRANCOUZSKÝ FILM – DOUBLAGE OU SOUS-TITRAGE?
Eliška FAJTOVÁ
1 Úvod
Na úvod byla pro motivaci zvolena debata o filmech a o kině.
Allez-vous souvent au cinéma ? Quels types de films allez-vous voir ?
Est-il possible de voir des films étrangers dans notre pays ? Allez-vous en voir ?
Si non, pourquoi ?
Allez-vous voir les films étrangers en VO (version originale) ? Pourquoi ?
Quelles sont les caractéristiques d'un film en VO ?
Quelles sont les alternatives à un film en VO ?
Comment appelle-t-on ces deux techniques :
- dans notre langue ?
- en français ?
D'après vous, qu'appelle-t-on un film "adapté" ?
2 Doublage ou sous-titrage
V další části hodiny studenti pracovali ve dvojicích a měli za úkol vymyslet výhody a nevýhody
dabovaných, adaptovaných filmů a filmů s titulky.
D'après vous quels sont les avantages et les inconvénients des 3 versions de films
cinématographiques suivantes ? Complétez le tableau suivant.
Versions
cinématographiques
Avantages
Inconvénients
Film étranger doublé
Film étranger sous-titré
Film étranger adapté
2.1 Compréhension orale
Následoval poslech, ve kterém hovořil specialista z kinematografického průmyslu a mluvil o
výhodách a nevýhodách adaptovaných filmů. Při poslechu studenti odpovídali na otázky.
1- Que pensez-vous du débit de l'homme qui parle ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le débit est :
? plutôt rapide.
? plutôt lent.
? plutôt régulier.
? plutôt irrégulier.
2- D'après vous, cet homme est en train :
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? de lire un texte qui a été préparé à l'écrit.
? de répondre à une question à l'oral de manière spontanée.
Justifiez votre réponse :
3- D'après vous cet homme est :
? un spécialiste de l'industrie du cinéma.
? un journaliste de cinéma.
Justifiez votre réponse :
4- Ecoutez le document et notez tous les mots que vous connaissez et qui se rapportent à
l’industrie du cinéma :
---5- Le spécialiste parle d’une idée répandue dans l’industrie cinématographique. Quelle
est-elle ?
? Le doublage est important pour le succès d'un film américain à l'étranger.
? Le doublage est important pour le succès d'un film étranger aux Etats-Unis.
? Le doublage est important pour le succès d'un film américain en France.
3 Závěr
Na závěr jsme hovořili o situaci v České republice, jestli převažují filmy s titulky, dabované nebo
adaptované, čemu sami dávají přednost a proč. V průběhu hodiny všichni spolupracovali a
zapojovali se do debaty.
4 Použitá literatura
URL: < http://www.rfi.fr/lffr/articles/082/article_1215.asp > [cit. 23.8.2012]
5 Kontakt na autora
Mgr. Eliška Fajtová
KCVJŠ
fajtovae@seznam.cz
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ODPOLEDNE V ALLIANCE FRANÇAISE DE PLZEŇ
Eliška FAJTOVÁ
1 Úvod
Poslední den kempu strávili studenti ve Francouzské alianci v Plzni. Ředitelka Aliance, Amandine
Salmon, jim zmíněnou organizace představila a provedla je interiérem. Studenti si prohlédli učebny
a francouzskou knihovnu, umístěnou vedle kanceláře ředitelky.
2 Zkoušky DELF
Po prohlídce prostorů Aliance si studenti mohli vyzkoušet mezinárodní zkoušky z francouzského
jazyka DELF, a to na úrovni B1.
Vzhledem k časovým možnostem si studenti nemohli vyzkoušet všechny čtyři části zkoušky, čtení s
porozuměním a psaní jim před návštěvou AF představil lektor.
3 Závěr
Studenti byli rádi, že si mohli promluvit s rodilou mluvčí a směřovat na ni dotazy ohledně studia v
zahraničí. Značný byl také rozdíl mezi úrovní jednotlivých studentů, a proto bylo obtížné vybrat
úroveň zkoušky, která by odpovídala všem.
4 Kontakt na autora
Mgr. Eliška Fajtová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
fajtovae@seznam.cz
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DOPROVODNÝ PROGRAM
Eliška FAJTOVÁ
1 Úvod
Vedle připraveného programu si studenti po domluvě s lektorem naplánovali doprovodný
program.
2 Navštívená místa
Plzeňské podzemí
Plzeňský pivovar Gambrinus
Věž katedrály sv. Bartoloměje
3 Závěr
Studenti si navštívená místa vybrali sami a všechny prohlídky byly doprovázené textovým
materiálem ve francouzštině.
4 Kontakt na autora
Mgr. Eliška Fajtová
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady
5. května 42 (KCVJŠ)
fajtovae@seznam.cz
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