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ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA

ENGLISH IDIOMS AND SLANG EXPRESSIONS
Connaire HAGGAN
1 Úvod
Angličtina je plná idiomatických výrazů, které při otrockém překladu Čechům
nedávají mnohdy smysl. Proto je důležité se s těmito výrazy seznamovat a učit se je. Slangové
výrazy pak (hlavně v případě mladých lidí) poskytnou studentům současnou slovní zásobu,
která se používá v každodenním kontaktu.
2 Idiomy a slang
Lektor pochází z Jihoafrické republiky, ale kořeny jeho rodiny jsou irské. Studenty
seznámil s řadou idiomů, které rodilí mluvčí používají v každodenní mluvě. Zaměřil se přitom
i na rozdíly v tzv. registru mezi jednotlivými idiomy – některé patří do formální angličtiny,
některé do hovorové a některé do vyložené nespisovné a je proto potřeba umět odhadnout
vhodnost jejich použití. Lektor se také zaměřil na sociální problémy, které vychází
z neznalosti spisovné angličtiny u rodilých mluvčích.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti si vyzkoušeli konverzaci v anglickém jazyce
s rodilým mluvčím, který měl pro ně možná trochu netypický akcent. Byli překvapeni, že
i rodilý mluvčí anglického jazyka často svůj rodný jazyk dobře neovládají a mají často velké
problémy s jeho používáním. Také se poučili, že ne každý výraz, který znají např. z TV nebo
filmů je vhodný pro určité situace. Naučili alespoň základně rozlišovat register – formální,
neutrální, neformální, což se ze stylistického hlediska velmi důležité.

4 Kontakt na autora
Connaire Haggan
Freelance
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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SCAVENGER HUNT
Emil WALDHAUSER
1 Úvod
Odpoledne v pondělí 26. 8. lektor pro studenty připravil hry Scavenger Hunt. Je to
vlastně obdoba české „bojovky“. Studenti dostanou specifický úkol (např. něco najít v okolí
školy) a poté se musí vydat ven a pokusit se úkol splnit. Lektor k této hře použil i chytré
telefony studentů, které jsou schopny číst QR kódy. QR kód je vlastně malý obrázek tvořený
čtverečky, v tomto čtverečku je zakódováno nějaké sdělení.
2 Scavenger Hunt
Lektor v úvodu vysvětlil studentům, co jsou to QR kódy, jak se s nimi dá pracovat
a základní princip hry Scavenger Hunt. Studenti pak byli rozděleni do týmů a dostali zadání.
Jejich úkolem bylo najít budovy v centru města podle fotografií, které dostali od lektora.
Nalezenou budovu pak měli vyfotografovat jako důkaz, že ji opravdu našli. Poté si měli
přečíst QR kód pod fotografií a pokusit se zodpovědět otázku. Otázky se týkaly idiomů
a významu frázových sloves. Každý tým pak měl vymyslet podobnou otázku pro ostatní
týmy. Tým, který měl v konečném součtu nejvíc bodů, vyhrál.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti si vyzkoušeli jim zatím neznámou hru, která je
bavila a dozvěděli se i řadu nových anglických výrazů.
4 Kontakt na autora
Connaire Haggan
Freelance
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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HISTORIE ANGLICKÝCH SPORTŮ – BOWLING
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V pondělí 26. 8. 2013 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 soutěžila
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
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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GAMES BASED ON POPULAR TV SHOWS - JEOPARDY
Richard SAVAGE
1 Úvod
V úterý 27. 8. 2013 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil pro
studenty hru známou v zahraničí jako Jeopardy, u nás se vysílala pod názvem Riskuj.
2 JEOPARDY
Lektor připravil hodinu na téma populární televizní soutěže Riskuj. V podstatě jde
o test všeobecných znalostí. Lektor však připravit jednotlivé otázky tak, aby testovaly slovní
zásobu studentů.
Skupina byla rozdělena do dvou skupin – dívky a chlapci. Po úvodní otázce má
správný řešitel právo vybrat si otázku z jím zvoleného okruhu v hodnotě 100 – 500 bodů.
Pokud si myslí, že zná správnou odpověď, může se přihlásit a usilovat o daný počet bodů.
Pokud však odpoví chybně, daný počet bodů se mu odečítá. Lektor měl hru velmi pěkně
zpracovanou. V PowerPointu měl připravený mustr, který vypadal jako opravdové studio, tak
jak ho známe z TV. Celé pak pomocí PC promítal na interaktivní tabuli, takže hra měla velmi
autentickou atmosféru.
3 Závěr
Hodina studenty velmi bavila, zejména možnost zahrát si hru Riskuj takřka „naživo“.
4 Kontakt na autora
Richard Savage
KCVJŠ Plzeň
savage@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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HISTORIE ANGLICKÝCH SPORTŮ – MINIGOLF
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V úterý 27. 8. 2013 odpoledne po výuce se skupina přesunula do bowlingového centra
U papírny, kde měli možnost změřit síly v této hře.
2 Historie Minigolfu
Minigolf je populární hra anglického původu. Vyvinula se ze hry golf, která se ovšem
hraje na trávě. Golf je především v Anglii velmi sledovaný sport a minigolf velmi populární
volnočasovou aktivitou i sportem. Skupina se rozdělila na menší týmy a soutěžila 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
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz

7

GAMES BASED ON POPULAR TV SHOWS – FAMILY FORTUNES
Richard SAVAGE
1 Úvod
Ve středu 28. 8. 2013 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil
pro studenty hru známou v zahraničí jako Family Fortunes, u nás se vysílala pod názvem
5 proti 5.
2 JEOPARDY
Lektor připravil hodinu na téma populární televizní soutěže 5 proti 5. V podstatě jde
o tipování pěti nejčastějších odpovědí na otázky, které byly ve výzkumu položeny 100 lidí.
Skupina byla rozdělena do dvou skupin – dívky a chlapci. Po úvodním rozstřelu (kdo
se rychleji přihlásí) má daný tým hádat 5 nejčastějších odpovědí na otázku. Pokus je ale
netrefí do 5 nejčastějších odpovědí, hádá druhý tým. Lektor měl hru velmi pěkně
zpracovanou. V PowerPointu měl připravený mustr, který vypadal jako opravdové studio, tak
jak ho známe z TV. Celé pak pomocí PC promítal na interaktivní tabuli, takže hra měla velmi
autentickou atmosféru.
3 Závěr
Hodina studenty velmi bavila, zejména možnost zahrát si hru takřka „naživo“.
4 Kontakt na autora
Richard Savage
KCVJŠ Plzeň
savage@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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FUTURE FAMILIES
Scott COVEAU
1 Úvod
Ve středu 28. 8. 2013 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil
pro studenty hru Find someone who.
2 Find someone who ...
Studenti byli rozděleni do dvojic. Lektor připravil pro každou dvojici seznam
předmětů a činností, které musí hledat v okolí školy (např. někdo, kdo jí kebab; někdo, kdo
parkuje ne špatném místě; rámeček, dokonalý kruh …) Studenti se ve svých skupinách vydali
do okolí školy a museli danou činnost nebo objekt vyfotografovat. Činnosti mohly být
prováděny pouze jim neznámým člověkem a byly hodnoceny třemi body. Objekty pak jedním
bodem. Po uplynutí časového limitu 1 hodiny se celá skupina opět sešla a hodnotila výsledky
ostatních týmů.
3 Závěr
Studentům se hodina líbila, mohli pracovat samostatně, výherci také dostali knižní
ceny, což je motivovalo k větší aktivitě.
4 Kontakt na autora
Scott Coveau
freelance lektor
775299692
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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FUTURE FAMILIES
Scott COVEAU
1 Úvod
Ve středu 28. 8. 2013 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil
pro studenty hodinu zaměřenou na různě jazykové dovednosti, především na čtení a mluvení.
2 Jana and the stray dogs
Lektor připravil pro studenty text inspirovaný příběhem z Ruska. Byla nalezena
náctiletá dívka, která žila několik let na ulici ve společnosti toulavých psů, která byla
zachráněna sociálními pracovnicemi, a začalo se jednat o její adopci. Studenti pak byli
rozděleni do dvojic a každá dvojice dostala popis nějaké rodiny, která by měla o její adopci
zájem. Žádná rodina však nebyla „ideální“, např. dva gayové, cizinci. Studenti si měli ve
dvojicích připravit argumenty, proč zrovna jejich rodina by měla adoptovat Janu. Ostatní pak
vznášeli námitky.
3 Závěr
Hodina studenty velmi bavila, rozvíjeli své komunikační a argumentační schopnosti.
4 Kontakt na autora
Scott Coveau
freelance lektor
775299692
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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EXKURZE DO ZOO S ANGLICKÝM JAZYKEM
Pavlína BEZDĚKOVSKÁ
1 Úvod
Ve čtvrtek 29. 8. 2013 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 sladkostí a dalších jiných drobností.
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 Závěr
Celé odpoledne proběhlo bez závad. Někteří nezvládli vyplnit celý test. Vítězům byly
předány výhry.
4 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
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
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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?

5 Kontakt na autora
Mgr. Pavlína Bezděkovská
KCVJŠ Plzeň
bezdekovska@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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INTERAKTIVNÍ TABULE VE VÝUCE - ANIMALS
Pavlína BEZDĚKOVSKÁ
1 Úvod
Interaktivní tabule je nové médium, které nepochybně zatraktivňuje výuku angličtiny
pro studenty všech věkových kategorií. Ve čtvrtek 29. 8. 2013 dopoledne byla pro studenty
připravena v učebně KCVJŠ hodina využívající interaktivní tabuli.
2 Interaktivní tabule ve výuce anglického jazyka
Lektorka připravila hodinu na téma zvířata. Studentům byla představena slovní zásoba
týkající se především živočišné říše, např. měli ve skupinkách napsat zvířata pro každé
písmeno abecedy. Ve zbytku hodiny byla pro studenty připravena soutěž zaměřená na slovní
zásobu, opět se ale jednalo o slovní zásobu k tématu zvířat. 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. Po obědě pak následovala
návštěva plzeňské ZOO.
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
KCVJŠ Plzeň
bezdekovska@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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HUDBA
Richard SAVAGE
1 Úvod
Ve čtvrtek 29. 8. 2013 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
KCVJŠ Plzeň
savage@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
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 29. 8. 2013 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 roleplaying 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
KCVJŠ Plzeň
bezdekovska@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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JAZYKOVÉ HRY S RODILÝM MLUVČÍM
Richard SAVAGE
1 Úvod
V pátek 30. 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
apod.
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
KCVJŠ Plzeň
savage@kcvjs.cz
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE
ANGLICKÉHO JAZYKA
Mgr. Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V pátek odpoledne 30. 8. 2013 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
KCVJŠ
kusova@kcvjs.cz
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ODBORNÝ KEMP FRANCOUZSKÉHO JAZYKA

SEZNAMOVÁNÍ
Eliška FAJTOVÁ
1 Úvod
Jako každý rok bylo potřeba se na začátku kempu seznámit. Účastníci pocházeli
z různých základních a střeních škol Plzeňského kraje.
2 Název kapitoly
Seznamování probíhalo formou „speed-dating“. Studenti seděli naproti sobě a jejich
úkolem bylo o sobě zjistit co nejvíc informací, a to během jedné minuty. Po minutě se
posunuli k dalšímu účastníkovi. Na závěr museli vybrat jednoho člověka, se kterým by si
nejvíc rozuměli (podle věku, zájmů, …).
3 Závěr
Na závěr dostali studenti úkol – vymyslet ke každému písmenu svého křestního jména
jedno adjektivum, které je charakterizuje.

4 Kontakt na autora
Mgr. Eliška Fajtová
KCVJS
fajtovae@seznam.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 rozvinuli
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 studenti pracovali s videoklipem od Carly Bruni, nejdříve odpovídali na
otázky týkající se porozumění, popisu scény, pracovali se slovní zásobou oblečení a na závěr
doplňovali text písně.
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
.......................................................................................................................................................
 Activité 2) La scène se déroule au matin/ à l' après-midi/ au soir? Et en quelle saison
de l' année?
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 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 ..................
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
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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
Všechny části proběhly bez problémů, studenti obvykle neváhali a s danými úkoly si
poradili bez potíží, pouze ke konci hodiny již byla patrná únava z prvního dne kempu.

4 Použitá literatura
URL:
URL:
URL:
URL:

< http://www.lepointdufle.net/chansons.htm > [cit. 15.8.2013].
< http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/chansons/index.htm > [15.8.2013]
< http://www. tv5monde.com/musique.htm > [cit. 15.8.2013].
< http://renanluce.artistes.universalmusic.fr/ > [cit. 15.8.2013].

5 Kontakt na autora
Mgr. Barbora Šneberková
Email: b.krejsova@seznam.cz
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ARGOT
Radka FRIDRICHOVÁ
1 Úvod
Argot je vrstvou slovní zásoby, jež je charakteristická pro určitou sociální skupinu.
Argot je utvářen zvláštními/novými pojmenováními, jejichž účelem je utajit obsah sdělení
před nezasvěcenými posluchači (Hauser 1980, 27-28) a také se jím hlásit k identitě dané
skupiny mluvčích. Ve Francii se první studie kolem argotu objevují v 18. století. V této době
je identifikován v provensálštině pod názvem jargon, a právě na tuto složku jazyka jsme se
zaměřili v kurzu.
2 Argot a jeho využití ve výuce
Argot v sobě nese celou řadu lexikálních procesů, jejichž základní charakteristiky byly
představeny během semináře. Následně byly procvičovány ty, které se dají využít ve výuce
francouzského jazyka na úrovni A1/A2.
Postupy spadající pod argotologii jsou často součástí neologie (nově vytvořené
jazykové prostředky), můžeme je dělit na procesy sémantické „les procédés sémantiques“
(výpůjčky z mnoha jazyků – v případě francouzštiny se jedná v současnosti zejména
o angličtinu, slova pocházející z někdejšího argotu, metafory, metonymie), a formální „les
procédés formels“ („verlan“, zkratky – zvláště pak tronkace, iniciálové zkratky, resufixace po
tronkaci, reduplikace slabik).
Během kurzu jsme se zaměřili zejména na zkratky a zkratková slova, jež jsou velmi
hojně zastoupeny i v rámci argotu a pomáhají velmi efektivně dešifrovat delší sdělení.
Nejdříve jsme se soustředili na tronkaci – jedná se o proces zkracování slov, při němž
dochází k odpadání koncových (apokopa) či počátečních (afereze) fonémů lexikálních
jednotek jazyka (srov. Fridrichová 2012): amphi(théâtre), prof(esseur), philo(sophie),
(amé)ricain apod. Následně jsme poukázali na další formy zkracování – iniciálové zkratky
a grafické zkratky (mdr, pdr, stp, ajd, bjr…). Posluchači kurzu si na jednotlivých cvičeních
prozkoušeli daná zkrácená slova rozeznávat a i je sami (dle daných „pravidel“ vytvářet).
Posléze jsme zmínili anglicismy neboli anglické výpůjčky ve francouzském jazyce,
jejich uchopení a identifikace nebyla pro studenty kurzu nijak obtížná, neboť se vyskytují
v obdobných formách i v jazyce českém.
Nakonec jsme nahlédli na „verlan“ – proces, který spočívá v přehazování slabik nebo
fonémů slov či slovních spojení (femme → meufa → meuf, fête → fêteu → teuf, café : féca,
méchant : chanmé, métro : tromé).

Nakonec bylo možno všechny zmíněné jazykové prostředky procvičit během poslechu
písně Le café (Oldelaf).
3 Závěr
Argot představuje jeden ze základních prvků mluvené francouzštiny, jenž nám pomáhá
lépe porozumět francouzským reáliím. Některá slova, jež spadala původně do argotické slovní
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zásoby, přešla do běžné mluvy Francouzů. Z těchto a mnoha dalších důvodů je třeba argotu
věnovat pozornost při výuce francouzského jazyka, neboť nám umožňuje lépe pochopit
a zároveň uchopit studovanou kulturu.
4 Použitá literatura
ARRIVÉ, M. a kol. La grammaire d´aujourd´hui : guide alphabétique de linguistique
française. Paris : Flammarion, 1986.
BÉCHADE, H.-D. L’origine et le sens des mots. Paris: PUF, 1994.
BIÉ, N. ; SANTINAN, Ph. Vocabulaire pour adolescents, 250 exercices, niveau débutant.
CLE International, 2005.
BLOIS, J. ; BAR, M. Notre langue française. Paris : Didier, 1975.
CALVET, J.-L. L"argot", Que sais-je. Presses Universitaires de France, 1994.
FRIDRICHOVÁ, R. La troncation en tant que procédé d’abréviation de mots et sa
perception dans le français contemporain. Olomouc : UP, 2012.
GOUDAILLER, J.-P. Comment tu tchatches. Paris : Maisonneuve et Larose, 2001.
GREVISSE, M. Le bon usage. Paris : Duculot (13e éd. refondue par GOOSE André), 1993.
GROUD, Cl. ; SERNA, N. De abdom à zoo, Regards sur la troncation en français
contemporain. Paris : Didier Érudition, 1996.
HAUSER, P. Nauka o slovní zásobě. 1. vyd. Praha: SPN, 1980.
LACROUX,
J.-P.
Orthotypographie.
Custines : Hélio
Service.
Disponible
sur http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/fr/, 2007.
MITTERAND, H. Les mots français. Paris : PUF, 1963.
NIKLAS-SALMINEN, A. La lexicologie. Paris: Armand Colin, 1997.
5 Kontakt na autora
Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.
Pedagogická fakulta ZČU v Plzni
rfridrichova@seznam.cz
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FRANCOUZSKÁ LITERATURA
Radka FRIDRICHOVÁ
1 Úvod
Francouzská literatura představuje jeden z pilířů francouzské kultury, proto byl zařazen
do bloku kurzů v rámci francouzského kempu. Vzhledem k tomu, že se jedná o téma, které je
velmi široké, pokrývající několik staletí bohatých písemností rozličných žánrů (próza, poezie
a divadlo), bylo nutno provést selekci těchto pramenů a zaměřit se na ty, jež jsou nejlépe
uchopitelné pro dané posluchačstvo.
Z tohoto důvodu jsme se zaměřili na tři oblasti, jež budou níže popsány podrobnější
způsobem.
2 Aktivity s literární tematikou
Posluchači, kteří byli zapsáni do kurzu, byli ve věku 13-15 let, proto bylo nutné
přizpůsobit dané téma jejich kategorii. Než byly procvičovány praktické úkoly z kapitol
francouzské literatury, bylo nutné prezentovat francouzskou literaturu jako takovou a vymezit
základní pojmy z této oblasti, což umožnili studentům lépe pochopit a vžít se do připravených
aktivit.
První aktivita tohoto kurzu byla zaměřena na představení se a popsání vlastní osoby za
pomoci dotazníku Marcela Prousta – žáci pracovali ve dvojicích, přičemž vytvářeli otázky
a dotazovali se svého partnera na dané téma. Následně prezentovali pět nejzajímavějších
odpovědí před třídou.
V další aktivitě jsme se již zaměřili na konkrétní dílo z francouzské literatury, a sice na
poezii Paula Eluarda – jednalo se o lakonický text. Úkolem žáků bylo doplnit text dle vlastní
fantazie. Jednotlivé varianty byly poté společně čteny a nakonec se hlasovalo o nejlepší básni.
Následující cvičení se týkalo komiksu, tzv. bande dessinée – tento druh literatury je ve
Francii a frankofonním světě velmi populární, a proto jsme se rozhodli jej zařadit do kurzu.
Na základě obrázků, které pocházely ze známých frankofonních komiksů, byli studenti
vyzváni (ve dvojicích), aby převyprávěli příběh, jenž vidí na obrázcích.
Poslední aktivita se soustředila na prozaický text, jímž byl „Le Petit Nicolas“ – neboli
Mikulášovy patálie. Poté, co byli ve zkratce představeni autoři těchto oblíbených příběhů –
Sempé a Goscinny, studenti dostali za úkol přečíst si krátký úryvek jednoho příběhu
a následně zodpovědět připravené otázky, jež se vztahovaly k textu. Byly zaměřeny na
několik kompetencí, mimo porozumění psanému projevu si studenti procvičili ústní projev
formou krátké konverzace na zadané téma, jež vyplývalo z příběhu.
3 Závěr
Francouzská literatura je nedílnou součástí studia francouzského jazyka, za její pomoci
můžeme nejen procvičovat samotný jazyk, ale odhalit i rysy a povahu tohoto národa napříč
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historií. Studium jazyka se neobejde bez širšího společensko-historického kontextu, mezi nějž
bezpochyby literatura spadá.
4 Použitá literatura
FISCHER, J. O. a kol. Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století. Praha: Academia, 1976.
FRIDRICHOVÁ, R. Le Petit Nicolas en classe de français. Bulletin SUF, r. 71, 2010/2011,
č. 2, s. 38-39.
POSLANIEC, Ch. De la lecture a la littérature: introduction a la littérature. Paris: Éditions
du Sorbier, 1992.
SORIANO, M. Guide de littérature pour la jeunesse. Paris, 2002.
5 Kontakt na autora
Mgr. et Mgr. Radka Fridrichová, Ph.D.
Pedagogická fakulta ZČU v Plzni
rfridrichova@seznam.cz
rfridrichova@seznam.cz
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Jazyk sms (cyberlangue)
Barbora Šneberková
1 Úvod – Konverzace o užívání mobilních telefonů, psaní sms zpráv a komunikace na
sociálních sítích.
Na úvod proběhla krátká diskuze o tom, jak studenti využívají svůj mobilní telefon při
psaní sms zpráv, zda a jak hodně komunikují se svými přáteli na sociálních sítích a jestli
jazyk, kterým takto komunikují, nemá nějaká specifika odlišující se od jazyka spisovného.
Poté už jsme přistoupili k výkladu problematiky jazyka „cyberlangue“ ne Francii.
2 Cyberlangue
Il y a quatre types de création du langage SMS:
a) Phonétisation
qu → k
C
exiger→ exiG

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

j ai→ G

c est, sait→

quelque→ kelk

b) Abréviation voyelle-consonne


omission du „ou“, „on“, „en“, „an“

pour→ pr

donc→ dc

temps→ tps

dans→ ds

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

cent, sans → 100

c) Numérisation
Un, une→ 1
cassette→ k7

d) Sigle
Bon soir→ bsr

A ta disposition→atd

rendez-vous→rdv

2. 1
Retranscrivez l´ écriture de ces textos en ortographe classique:
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probleme→pb

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→

2.2
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. →
2.3
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 Tcheque?
4 Závěr
Všichni se velmi dobře zapojili v dané aktivitě. Seznámili s novotvary francouzského jazyka,
které mají původ v tzv. kybernetickém jazyce. Po úvodní přednášce týkající se zásad tvoření
„novotvarů“ samy zkusili 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. 15.8.2013].
URL: <http://lci.tf1.fr/insolite> [15.8.2013]

6 Kontakt na autora
Mgr. Barbora Šneberková
Email: b.krejsova@seznam.cz
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ZOO
Eliška FAJTOVÁ
1 Úvod
Úterní dopoledne bylo věnováno testování, i přesto se našel čas, aby se studenti naučili
pojmenovat zvířat ve francouzštině.
2 Les animaux
Na začátku si studenti zopakovali známá zvířata v osmisměrce. Následoval malý test,
kde studenti rozdělovali zvířata do skupin, doplňovali slovesa atd. (viz Příloha Les animaux).
Na závěr jsme si zahráli pexeso, které bylo přizpůsobeno pro vyšší úroveň jazyka. Bylo třeba
najít obrázek a odpovídající popis zvířete.
3 Závěr
Úterní odpoledne jsme strávili v ZOO, kde pro nás byl zajištěn průvodce. Pro studenty
bylo připraveno několik úkolů, které jsme si zodpověděli před odchodem ze ZOO.
5 Kontakt na autora
Mgr. Eliška Fajtová
KCVJS
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 organizaci představila a provedla je interiérem. Studenti si
prohlédli učebny a francouzskou knihovnu, umístěnou vedle kanceláře ředitelky.
2 Zkoušky DELF
Po prohlídce prostorů Aliance si si studenti mohli vyzkoušet mezinárodní zkoušky
z francouzského jazyka DELF, a to na úrovni A1 a A2.
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
KCVJS
fajtovae@seznam.cz
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NÁVŠTĚVA FRANCOUZSKÉHO INSTITUTU A VÝLET DO PRAHY
Eliška FAJTOVÁ
1 Úvod
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 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 a francouzská cukrárna
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.
Po návštěvě Francouzského institutu mohli studenti navštívit francouzskou pekárnu a vidět
práci cukrářů přímo v prodejně.
2.2 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
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prostory Institutu jako je knihovna, galerie, mediatéka, učební sály, a to vše s komentářem
knihovnice pí Vuillet a p. M. Brudieuxe. 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
Mgr. Eliška Fajtová
KCVJS
fajtovae@seznam.cz
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SAVOIR-VIVRE/L´HUMOUR FRANCAIS

Amandine SALMON
1 Úvod
V úvodní části hodiny studenti konverzovali s lektorkou, kde strávili prázdniny 2013.
Oú êtes-vous allés en vacances cette année?
2 Savoir-vivre
První hodina se týkala tématu Savoir-vivre en France. Problémy cizince ve
francouzském prostředí. Hodina začala otázkou Qu´est-ce que la politesse?
Lektorka představila pravidla chování, která jsou typická pro Francii. Úkolem studentů
bylo srovnat tato pravidla s českými a najít rozdíly.
Shrnutí tématu probíhalo formou kvízu.
2.1 L´humour français
Studenti se na začátku sami pokoušeli vymyslet definici humoru. Lektorka jim
pomáhala jednoduchými uzavřenými otázkami. Vlastní definici následně srovnali s definicí ve
francouzském výkladovém slovníku.
Lektorka studentům představila několik typů anekdot (humour noire, humour léger,
humour 1er degré) a následoval „Concours de blagues“, kdy studenti volili nejlepší typ
francouzských vtipů. Na závěr se je pokusili srovnat s českými a vyprávěli vyučující typické
české vtipy.
3 Závěr
Studenti dostali za spolupráci bonbony Carambar, ve kterých se skrývá jeden
z typických francouzských vtipů. Je třeba podotknout, že studenti usoudili, že je třeba znát
francouzskou kulturu a vztahy se sousedními zeměmi, aby pochopili význam anekdot.
4 Použitá literatura
Vlastní materiály.
5 Kontakt na autora
Amandine Salmon
Francouzská aliance v Plzni
direction.plzen@alliancefrancaise.cz
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KURZ SPRÁVNÉ VÝSLOVNOSTI
Sylva NOVÁKOVÁ
1 Úvod
Předmětem výcviku je mluvená a zpívaná francouzština, přičemž je procvičována jak složka
fonematická, tak prozodická.
2 Průběh kurzů

KURZ A1
Poslech: Brigitte: Battez-vous (2x)
vyhledávání anglicismů ve slyšeném textu
Fonetický výcvik
1. Úvodní cvičení
a) procvičení mluvidel (krajní polohy zavřenost-zaokrouhlení úst)
PIANO – PANIER – PIANO ...
b) vázání, (/O/, polosouhlásky; intonace stoupavá-klesavá)
Quand il fait beau
↑
4
Kopie
j’mets un chapeau.
↓
4
Quand il fait froid
↑
4
je reste chez moi.
↓
4
Et quand il pleut
↑
4
c´est merveilleux !
↓
4
c) polosouhlásky
Monsieur Miroir marchand d’habits
est mort hier soir à Paris

Kopie

Il fait nuit
Il fait noir
Il fait nuit noir à Paris
2. VACANCES emoce vyjádřené větnou prozodií
a) Les vacances, c´est SUPER !
- enfants
- professeurs
- parents
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b) Les vacances, c´est pour moi: ... Rytmická skupina; intonace
3. Emoce vyjádřené větnou prozodií
- Elle est sympatique
- Allez
- S´il vous plait
KURZ A2
Poslech: Brigitte: Battez-vous (2x)
vyhledávání anglicismů ve slyšeném textu
Fonetický výcvik:
1. Úvodní cvičení
a) procvičení mluvidel (krajní polohy zavřenost-zaokrouhlení úst)
PIANO – PANIER – PIANO ...
b) vázání, (/O/, polosouhlásky; intonace stoupavá-klesavá)
Quand il fait beau
↑
4
Kopie
j’mets un chapeau.
↓
4
Quand il fait froid
↑
4
je reste chez moi.
↓
4
Et quand il pleut
↑
4
c´est merveilleux !
↓
4
c) polosouhlásky
Monsieur Miroir marchand d’habits
est mort hier soir à Paris

Kopie

Il fait nuit
Il fait noir
Il fait nuit noir à Paris
2. VACANCES emoce vyjádřené větnou prozodií
a) Les vacances, c´est SUPER !
- enfants
- professeurs
- parents
b) Les vacances, c´est pour moi: ... Rytmická skupina; intonace
3. Emoce vyjádřené větnou prozodií
- Elle est sympatique
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- Allez
- S´il vous plait
4. FON oppositions [ y ] - [ u ]

Kopie

5. Chanson : Au clair de la lune

Kopie CD

3 Závěr
Kurz proběhl v přátelské a tvůrčí atmosféře. Práci žáků hodnotím jako vynikající.
4 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, 2010, Le
Français entre nous 1, 2, Plzeň, Fraus.

5 Kontakt na autora
PhDr. Sylva Nováková, PhD.
ZČU, FPE, KRF-FJ
snovakov@krf.zcu.cz
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FRANCOUZSKÁ GASTRONOMIE
Hélène SIEGL VUILMET
1 Úvod
Čtvteční dopoledne studenti věnovali francouzské kuchyni a jejím specialitám. Ráno se
přesídlili do Francouzské aliance, kde byla k dispozici malá kuchyňka. Hodina byla rozdělena
do dvou částí. První část byla zaměřena teoreticky, věnovala se francouzským zvyklostem
a specialitám.
2 Francouzské zvyky
Les Francois aiment manger, aiment parler de la nourriture, commenter ce qu´ils mangent et
aiment manger bien (pas forcément beaucoup) et beau.
- les Français passent 2h30 par jour a manger ou a préparer a manger.
- les repas sont considerés comme des moments sociaux, conviviaux pendant lesquels on se
retrouve, on discute (rare qu´on mange seul : seuls 20%, 1 personne sur 5 mangent seuls le
midi et la meme proportion le soir). Moments de pause et de sociabilité.
- la qualité du moment a autant d´importance que la qualité de ce qu´il y a dans l´assiette
- des tout petits, les enfants sont éduqués a manger avec les parents, repas en famille et
à faire de vrais repas.
- rythmes alimentaires
Français attachés aux 3 repas quotidiens :
- petits déjeuner : sucré, pris autour de 7-8h. Dimanche, habitude de manger du pain frais (la
baguette), et des viennoiseries (croissants, pain au chocolat) > queue devant les boulangeries
!
- déjeuner : autour de 13h,
- diner : 20h
- éventuellement goûter pour les plus jeunes, apres l´école vers 17h
- repas type français se compose : d´une entrée (legumes frais, tomates, qq tranches de
saucisson…), un plat principal, eventuellement fromage et salade, dessert (pas forcément une
part de gateau mais un fruit, un yaourt…). Toujours !
Attention : Le repas a la française avec ses 3 plats n´est pas synomyne de „beaucoup“,
quantité > il s´agit de portions plus petites qu´en RT avec des produits de qualité et variété
des goûts.
36

- le tout accompagné de pain
- les repas de fete, lors desquels la famille est récie, peuvent durer 3-4 h
- mais ne pas croire que les Français soient parfaits en matiere d´alimentation :
De plus en plus de Francais mangent le midi dans un fast-food ou seulement un sandwich car
à cause de la crise moins d´argent à consacrer à l´alimentation > préferent économiser et se
passer de restaurant le midi
Fast-food, plats préparés…
Français 1er consommateurs de burgers en Europe apres les Britanniques
2.1 Francouzské speciality
V této části se studenti zaměřili na gastronomické a regionální speciality, zejména na
sýry a vína. Vysvětlili si zkratku AOC a přešli k jednotlivým regionálním specialitám.
Důležitější byla praktická část, při které si studenti sami upekli regionální specialitu
Quiche lorraine.
3 Závěr
Během prezentace studenti spolupracovali s lektorem, jednalo se spíše o hodinu
konverzace na téme Francouzská gastronomie. Praktická část studenty zaujala více. Celá
skupina se zapojila do výroby slaného koláče, podle návodu si připravili těsto i náplň. Od
lektorky si vzali několik receptů a zajímali se o přípravu dalších specialit.
4 Použitá literatura
viz příloha Présentation alimentation_retravaillée
5 Kontakt na autora
Helene Siegl Vuilmet
Francouzská aliance v Plzni
helene_vuilmet@yahoo.fr
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KONVERZACE A1/KONVERZACE A2
Hélène SIEGL VUILMET
1 Úvod
V úvodní části hodiny studenti debatovali o problému strachu z mluvení. S lektorkou se
shodli, že je nejdůležitější mluvit. To znamená, že nevadí, když dělají chyby, i když gramatika
je také důležitá.
Poté studenti dostali kartičky s jednotlivými slovy a museli vymýšlet otázky a ptát se
spolužáků.
2 „Entre les murs“
V druhé části hodiny pracovali účastníci s ukázkami francouzského filmu „Mezi zdmi“.
Film se věnuje problematice francouzských škol na předměstí Paříže, kde se sejdou ve třídě
žáci různých etnik a z odlišných sociálních vrstev. Film získal v roce 2008 zlatou palmu na
filmovém festivalu v Cannes.
Lektorka pracovala s pracovními listy, které jsou dostupné na stránkách francouzské
kabelové televize TV5 monde:
Autoportrait perso
Sur ce modele, écrivent eux-memes leur autoportrait et le présentent aux autres
Qui je suis ?
Ce que j´aime / n´aime pas
Mes qualités / mes défauts
Qui aimerais-je etue ?
Comment me voient les autres ?

Entrainement aux questions fermées : oui/non
Eleve pense a qqun dans sa tete (personnage vivant, mort, réel, imaginace…) > les autres
doivent poser des questions fermées pour savoir a qui il pense
2.1 Comparaison
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Na závěr následovala débata o francouzském školství. Lektorka popisovala systém ve
Francii (třídy, učitelé, prázdniny) a studenti se pokoušeli získané informace porovnat se
školství v ČR.
3 Závěr
Obě skupiny studentů (A1, A2) s lektorkou spolupracovali. Na základě vlastních
zkušeností dokázali porovnat dva školské systémy.
4 Použitá literatura
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-1113Entre_les_murs_L_entree_dans_la_classe.htm, [cit. 18.9.2013]
5 Kontakt na autora
Helene Siegl Vuilmet
Francouzská aliance v Plzni
helene_vuilmet@yahoo.fr
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ODBORNÝ KEMP NĚMECKÉHO JAZYKA

Tiere und Natur
Kateřina CAISOVÁ
1 Úvod
Téma jazykového kempu německého jazyka bylo tento rok opět jiné – Zvířata a příroda
– „Tiere und Natur“.
V rámci kempu pro talentované děti jsme chtěli žáky seznámit se zvířaty, která jsou
v Evropě ohrožena a pomalu vymírají, a zároveň představit další zajímavá témata z oblasti
přírody a životního prostředí. Cílem bylo nejen pasivní porozumění textům, ale i zbavení žáků
strachu z neporozumění. Výuku jsme pojali netradičním způsobem, vzdělávali jsme se nejen
v učebnách, ale i na exkurzi, využívali jsme interaktivní tabuli, počítače, DVD, internet.
2 Výuka a návštěva ZOO
První den jazykového kempu probíhala jazyková animace (viz zpráva J. Walterové)
a úvod do tematiky „Tiere und Natur“.
Druhý den jsme společně po testování pokračovali v tématu – navštívili jsme
Zoologickou zahradu v Plzni, kde nás tiskový mluvčí ZOO Martin Vobruba v němčině
seznámil s mnoha zajímavými živočichy. Zároveň jsme plnili důležitý úkol - nasbírat
informace o jednom druhu zvířat a připravit si o něm referát v němčině. Pojali jsme to nejen
jako úkol, ale zároveň jsme si pro lektorky připravili hádanku – měly uhodnout, o které zvíře
se jedná. Obstály na výbornou a my, žáci, také.
Třetí den kempu byl plně v režii rodilé mluvčí Julie Wittmann a Jitky Walterové, které
svým programem, přístupem, bohatstvím informací a rozmanitými metodami a formami práce
děti doslova nadchly (viz zpráva J. Wittmann/J. Walterové).
3 Exkurze do jihozápadních Čech
Po dvou dnech strávených v učebnách jsme se ve čtvrtek vypravili na Sušicko
a Vodňansko za poznáním kraje.
3.1 Rabí
První zastávkou na naší cestě se stal hrad Rabí, o kterém jsme již slyšeli vyprávět, a kde
jsme kromě prohlídky hradu shlédli vynikající představení ze života včel „Včelnice“.
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Vyslechli jsme si vyprávění průvodkyně doplněné o další historické podrobnosti
a souvislosti od dr. Východské. My sami jsme potom zpracovávali vlastní text v němčině (viz
příloha 1).
3.2 Lomec
Další zastávkou na naší cestě bylo poutní místo Lomec. Něco takového jsme uprostřed
lesů nečekali – nádherná barokní stavba, která nás všechny opravdu překvapila a nadchla.
Navíc ještě vyprávění jedné ze sester o historii tohoto místa doplněné o vlastní vzpomínky –
prostě nezapomenutelné.
Historii jsme si připomněli i v němčině, abychom mohli druhý den vyprávět našim
lektorkám (viz příloha 2).
3.3 Zámek Kratochvíle
Pěkným zážitkem byla i návštěva státního zámku Kratochvíle, renesanční perly mezi
jihočeskými rybníky (viz příloha 3).
3.4 Husinec
Zajímavou a pro všechny nečekanou tečkou za naším výletem byla prohlídka rodného
domu a muzea Mistra Jana Husa v Husinci (příloha 2). Nadchnul nás zejména výklad
místního pana průvodce, který nakonec doplnil ještě soutěží ze znalostí o Mistru Janu Husovi
a hodnotnými cenami.
4 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 B1 nebo B2.
V reálných podmínkách proběhla nejprve část písemná, která se skládá z testů čtení
s porozuměním, poslech s porozuměním a psaní. Potom proběhla i ústní část zkoušky.
Následně žáci obdrželi vyhodnocení svých schopností a rady a doporučení, jak postupovat
dále a rozvíjet své jazykové dovednosti. Zajímavé bylo zjištění, že dvě žákyně, které
vykonávaly zkoušky již v loňském roce, postoupily se svými znalostmi o jednu jazykovou
úroveň výše.
5 Závěr
Jazykový kemp německého jazyka proběhl bez problémů a za velkého nadšení všech
účastníků. Velice si cením celkové atmosféry, zapojení 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.
6 Použitá literatura
Dostupné na internetu:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Rab%C3%AD>[cit. 19. 8. 2013]
<http://www.jiznicechy.org/de/index.php?path=prir/lomec.htm>[cit. 20. 8. 2013]
41

<http://www.zamek-kratochvile.eu/geschichte1/>[cit. 21. 8. 2013]
7 Kontakt na autora
Mgr. Kateřina Caisová
KCVJŠ Plzeň
caisova@kcvjs.cz
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Příloha 1

Burg Rabí
Burg Rabí ist eine spätgotische Burgruine in Rabí in Tschechien. Sie ist die größte Burgruine Tschechiens und
zählt zu den ältesten Festungsanlagen des Landes.
Anfänge der Burg
Die Erbauer von Rabí sind nicht bekannt. Es liegt
jedoch nahe, dass es sich um die Grafen von Bogen
handelte, denen Rabí und die umliegenden Gebiete
zwischen 1124 und 1273 gehörten. Nachdem die
Ländereien Ende des 13. Jahrhunderts wieder an
Böhmen fielen, wurde Rabí vermutlich von den
Velhartices bewohnt, denen die Gegend um Sušice in
der Folge gehörte. Die früheste schriftliche Erwähnung
der Anlage findet sich erst 1380 als Eigentum von Puta
I. von Schwihau aus dem Geschlecht der Riesenberger. Die Riesenberger hatten die Burg entweder durch
Kauf von oder ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu den Velhartices erworben. Zu dieser Zeit bestand die Burg
lediglich aus einem Donjon und diente wohl zur Sicherung der Handelswege zwischen Sušice und
Horažďovice sowie dem Schutz des Goldbergbaus rund um die Otava.
Ausbau zur Festung
Ende des 14. bis Anfang des 15. Jahrhunderts wurde die Burg im Zuge der Auseinandersetzung zwischen der
böhmischen Adelsunion Panská jednota und König Wenzel durch
Břeněk Švihovský von Riesenberg erweitert, verstärkt und zur
Festung ausgebaut.
Jan Žižka beim Sturm auf Rabí
1407 erbte mit Jan von Riesenberg jedoch ein Vertreter des
königstreuen katholischen Adels Burg Rabí, wodurch diese ab 1415 zu
einem Stützpunkt der Hussitengegner wurde. Während der
Hussitenkriege gelang es den hussitischen Truppen 1420 und 1421
zweimal, die Burg einzunehmen, jedoch verlor ihr Heerführer Jan Žižka
dabei sein zweites Auge.
Nach Jans Tod erbte Wilhelm von Riesenberg Rabí, anschließend
gelangte Puta II. von Schwihau in den Besitz von Rabí. Er trieb er
den Ausbau der Festung voran und ließ diese um einen weiteren
Mauerring erweitern. Da er die Funktion des obersten königlichen
Richters innehatte, erfuhr die Burg einen enormen Bedeutungsgewinn
und diente als Ort zahlreicher Verhandlungen und Bankette.
Niedergang Rabís
Putas Nachkommen, die die Burg ab 1504 besaßen, gerieten zunehmend in Geldnot. 1548 trennten sich die
Riesenberger deshalb von der Burg, die daraufhin mehrmals den Besitzer wechselte. Rabí war wechselnd im
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Besitz von Heinrich Kurzbach von Trachenberg, Diviš Malovec von Libějovice und Wilhelm von
Rosenberg. Rabí gelangte schließlich 1570 in den Besitz der Chanovský von Dlouhá Ves, wo sie bis ins erste
Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts verbleiben sollte. Trotz der Erlässe der Kaiser Ferdinand III. und Leopold I.
zur Zerstörung der Burg blieb Rabí unberührt. Allerdings wurde sie auch nicht mehr instandgehhalten, was zum
Verfall des Komplexes beitrug.
Während des Dreißigjährigen Kriegs wurde die Burg schließlich stark verwüstet. Später kamen hierzu auch
noch der Abbau der Burgmauern durch die Bevölkerung, die die Steine als Baumaterial verwendete, sowie ein
Brand im Jahr 1720.
Burg Rabí um 1708
Restaurierung
Zu Beginn des 18. Jhs. erwarben die Lambergs die Anlage. Diese
übereigneten die Ruine 1920 schließlich für eine symbolische Krone
an den Bund für die Erhaltung der Kunst-, Kultur- und Naturdenkmäler
in Horažďovice, welcher mit umfassenden Sanierungsmaßnahmen
begann. 1954 erfolgte die Übergabe Rabís an den
tschechoslowakischen Staat, der sie 1978 zum nationalen
Kulturdenkmal erklärte und von 1979−85 umfassend renovieren
ließ.
Bauliche Merkmale
Den Kern der Burg bildet der aus dem 12. bis 13. Jahrhundert stammende, 26 m hohe Donjon mit rechteckigem
Grundriss. Dieser wurde während des 14. Jahrhunderts mit einer Wehrmauer umfriedet, die zudem noch die
Vorburg einschloss, die nordwestlich des Donjons lag und mehrere Wohn- und Wirtschaftsgebäude
beherbergte. Eine zweite große Erweiterung erfolgte an der Wende vom 14. zum 15. Jahrhundert. Hierbei schob
sich die Burganlage weiter nach Norden, wo sich eine weitere Mauer mit Türmen anschloss. Puta von Schwihau
veranlasste schließlich Ende des 15. jahrhunderts die letzte Phase des Umbaus. Um die gesamte Burganlage
ließ er einen spätgotischen Festungsring errichten, dessen Mauern die der alten Burg an Stärke übertrafen, um
dem Beschuss durch Kanonen standhalten zu können. Zusätzlich ließ er mehrere Rondelle auf allen Seiten
anbringen. Nach diesem Umbau betrug die Fläche der Festung etwa 10 000 m².
Durch den Dreißigjährigen Krieg und den Steinbruch an der Burg wurden vor allem die äußere Festungsmauer
und die nördlich gelegene Burgmauer im Osten der Anlage beschädigt. Ansonsten sind die Festungsmauern
jedoch verhältnismäßig gut erhalten, haben jedoch im Lauf der Jahrhunderte stark gelitten. Die
Wirtschaftsgebäude der Burg sind nur teilweise erhalten, unter anderem kann man heute noch die Stallungen
besichtigen. Den am besten erhaltenen Gebäudeteil stellen die gotischen Keller dar, die ein Musterbeispiel für die
Architektur der damaligen Zeit sind.
Stellung innerhalb der Burgenarchitektur
Rabí ist auch über Tschechien hinaus einer der herausragenden Bauten der Festungsarchitektur des 16.
Jahrhunderts. Vor allem durch die Größe der Anlage und die Stärke ihrer Mauern ragt sie unter den europäischen
Festungen der frühen Neuzeit hervor. Daneben ist besonders die äußere Festungsmauer mit ihren Rondellen
beispielhaft für die spätgotische Profanarchitektur.
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Museum
Das Burgmuseum Hrad Rabí beherbergt eine Ausstellung gotischer Fliesen und archäologischer Fundstücke.
Außerdem kann man den historischen Wohnturm der Burg sowie die Festungsanlagen und die Stallungen
besichtigen. Zudem wird die Geschichte und die Architektur der Burganlage erläutert.
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Příloha 2

Wallfahrtsort Lomec
Lomec, im Volksmund auch "Lometschek" genannt, ist einer der bekanntesten
marianischen Wallfahrtsorte Südböhmens. Lomec befindet sich mitten im Wald in
der Nähe von Vodňany. Den Mittelpunkt des Areals nimmt die Barockkirche mit
einer Gnadestatue von Jungfrau Maria ein. Hierher kommen die Pilger seit mehr
als 300 Jahren aus nah und fern, um hier zu danken und für die Fürsprache der
Gottesmutter zu beten.

wunderbarerweise

Der außergewöhnliche Bau dieses marianischen Tempels ist ein persönliches
Zeugnis und Danksagung vom Grafen Karl Filip Buquoy, nachdem sein Schiff mit
der ganzen Besatzung im Jahre 1685 auf dem Weg nach Spanien
gerettet
wurde.

Von Lomec ist nicht mehr das Kloster der sogennanten Grauen Schwestern (Congregatio Sororum Grisearum ursprünglich eine tschechische Ordensgemeinschaft) wegzudenken, weiterhin gehören zum Wallfahrtsort ein
Jagdschloss, Glockenturm, Kreuzweg und, vor kurzer Zeit fertiggebauter, Meditationsgarten. Die malerische
Umgebung von Lomec lockt nicht nur zu romantischen Spaziergägen, sondern auch zu Haltmachen, Besinnen
und Schöpfen des Friedens inmitten der Natur.

Husinec
(deutsch Hussinetz, auch Hussenicz) ist eine Stadt mit 1.341 Einwohnern (28. August 2006) im Okres
(Bezirk) Prachatice in der Tschechischen Region Jihočeský kraj.
Husinec liegt am Ufer des Flusses Blanice an den Vorgebirgen des Böhmerwaldes.
Geschichte
Jan-Hus-Denkmal
Bereits 942 sollen vom böhmischen Fürsten Boleslav I. Untertanen in der Gegend nach Gold gesucht
haben. Die erste schriftliche Nachricht stammt aus dem Jahr 1291, als Heinrich Vok von Borek und
Husinec (Jindřich Vok z Borku a Husince) seine Interessen beim Landgericht vertrat. 1359 wurde das
Dorf zur Stadt erhoben. Im 14. Jahrhundert wurde eine Burg erbaut, deren Ruinen heute noch zu
besichtigen sind. 1390 ging die Burg Hus an Sigismund von Huller und Orlik (Sigmund Huller
z Orlíka), einem Anhänger des Königs Wenzel IV. und späteren Unterkämmerer und Königsrat. Da er
allerdings Urkunden fälschte, wurde er geköpft. Die Burg erhielt sein Bruder Andreas, der sie kurze Zeit
später an den Ritter Nikolaus von Husinec (Mikuláš z Husi a Pístného) verkaufte. Auf dieser Burg
fand 1419 auch eine Versammlung von Hus-Anhängern statt, in der der Sturz König Wenzels
vorbereitet werden sollte, der dann doch nicht stattfand. 1420 stürzte Nikolaus vom Pferd und starb. Die
verlassene Burg ging an den Raubritter Habart z Hrádku, auch Lopata z Budějovic genannt, der
Händler auf dem Goldenen Steig ausraubte. Am 8. September 1441 schlossen sich die umliegenden
Städte und Landherren zusammen, überfielen die Burg und brannten sie nieder. 1455 verkaufte Ritter
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Smílek ze Lnář die Herrschaft an Ulrich II. von Rosenberg, der sie an die Herrschaft der
Winterberger anschloss.
Die weitere Entwicklung des Städtchens hing unmittelbar mit dem vorbeiführenden Handelsweg
Goldener Steig zusammen, auf dem meist Salz, teure Tücher, Wein, Meeresfrüchte, Südfrüchte,
Gewürze, Eisen und Waffen befördert wurden. 1601 erwarb die Familie von
Kolowrat das Städtchen, 1630 Hans Ulrich von Eggenberg. Nach der
Schlacht am Weißen Berg verließen viele Einwohner von Husinec aus
Achtung vor dem Reformator Jan Hus und seiner Lehre die Gemeinde und
wanderten ins Ausland aus.
1655 fiel Husinec bis 1848 an die Schwarzenberger, danach wurde das Joch aufgehoben. Zu dieser
Zeit wohnten im Ort etwa 1173 Einwohner, deren Zahl bis 1886 auf 1731 anwuchs. 1931 wurden 1189
Bürger gezählt, 1938 1800. 1945 wurde Husinec von der amerikanischen Armee befreit. Seit dem 12.
April 2007 ist Husinec eine Stadt.
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Příloha 3
Das Staatsschloss Kratochvíle
Nationalkulturdenkmal
Geschichte
An der Stelle des heutigen Schlosses stand ursprünglich ein Wirtschaftshof namens Leptáč, den im
Jahre 1569 Vilém von Rožmberk dem Verwalter des dortigen Dominiums und bekannten Erbauer der
südbömischen Teiche Jakub Krčín von Jelčany widmete. Krčín errichtete dort einen neuen Hof, um den
herum er ein ausgedehntes Jagdgehege anlegen ließ. Der derart anmutig
gelegene Hof gefiel dem Beherrscher von Rožmberk dermaßen, dass er ihn im
Jahre 1579 mit Krčín gegen das Städtchen Sedlčany samt zehn Dörfern
eintauschte. Im Jahre 1583 betraute Vilém von Rožmberk den italienischen
Baumeister Baldassare Maggi aus Arogno, für ihn nach dem Vorbild italienischer
Villen in der Nachbarschaft von Leptáč ein neues Jagdschloss zu erbauen.
Der erfahrene Baumeister bewies beim Projekt und Bau des Jagdschlosses seine Fähigkeit zur
Bewältigung einer Aufgabe, die einem Architekten des Cinquecento in Mitteleuropa
nur ausnahmsweise aufgegeben wurde: es galt, das ganz regelmäßige Areal zu
projektieren und einheitlich zu konzipieren und den Bau in den nach Manier der
italienischen Renaissance komponierten Garten einzubeziehen. Maggi bestaltete das
Areal als großes Rechteck mit einer auf drei Seiten von isolierten Häusern
durchbrochenen Einfriedungsmauer. Er situierte die Villa nicht in der Mitte der Disposition, sondern
verschob sie in den Vorderteil des Gartens, senkrecht zu der durch den Eingangsturm
hervorgehobenen Hauptachse. Den Eingangstrakt im Erdgeschoss schloss er auf der westlichen Seite
durch ein Gartenhäuschen und auf der östlichen Seite durch eine nicht allzu große Kirche ab. In diesen
Grundriss bezog er im symmetrischen Rechteck einen selbständig eingefriedeten Wassergraben ein.
Direkte Vorbilder für dieses Lustschlösschen der Rožmberks lassen sich nur schwerlich aufspüren.
Nach der Anordnung des Erdgeschosses des Wohngebäudes zu schließen, suchte
Maggi eine Annäherung an eines der Villenprojekte des Francesco di Giorgio
Martini, und ähnlich ist auch die Disposition der bekannten römischen
Villa Farnesiny von B. Peruzzi aus den Jahren 1505 - 1511.
Die schwierigen Terrainbedingungen, die vor allem durch die sumpfige Bodenbeschaffenheit gegeben
waren, erforderten eine Verfestigung der Fundamente durch Erlenpiloten, die, im Schlamm luftdicht
abgeschlossen, versteinerten und so ein wichtiges statisches Element des ganzen Bauwerkes bildeten.
Der derart aufwendige Bau des ganzen Areals wurde in der bewundernswert kurzen Zeit von sechs
Jahren (1583 - 1589) einschließlich der weitläufigen Maler- und Stuckverzierung abgeschlossen, mit
der der Maler Georg Widman und der italienische Stukkateur Antonio Melana betraut wurden.
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Im Wohngebäude fiel im Erdgschoss die Hauptaufgabe dem Maler Georg Widman zu, der an den
Wölbungen des großen Eingangssaales Jagdszenen und Tiere aus den Holzschnitten des Jost Amman
und Jäger aus der Figurenserie des Hendrick Goltzius ausführte. Es gab dafür zwei
wichtige Vorlagen, die damals vielbegehrten und beliebten, in den Jahren 1569 1617 erschienenen Werke Thierbuch und Jagdbuch des Malers Johann
Bocksberger und des Stechers Jost Amman. Im Stockwerk ist die Ausschmückung
ideenreicher. Widman malte das Mittelfeld der Wölbung des Arbeitsraumes Viléms
von Rožmberk mit der Darstellung der alttestamentarischen Legende von Samson
und Dalila nach einem auf Grund von Zeichnungen des Jodok A Winghe aus dem
Jahre 1589 gravierten Kupferstich des anerkannten Stechers der Rudolfinischen
Epoche Rafael Sadeler. Die vier weiteren Bilder des Samson - Zyklus wurden
jedoch später von einem Mitarbeiter Widmans geschaffen und als Vorlage dienten
wiederum die Illustrationen J. Boskbergers und J. Ammans. Von Widman stammen jedoch die Figuren
beim Fenster; sie veranschaulichen eine Lautenspielerin, Juno mit einem Pfau und die Göttin der
Weisheit und des siegreichen Krieges Pallas Athene. Die weiteren Räume schmückte Widman in Form
einer Groteske aus, in die einfühlend Tier- und Pflanzenmotive, Fische und Krebse als Anklang an die
für die südböhmische Landschaft so typischen Teiche einbezogen sind.
Antonio Melana übernahm die Stuckverzierung der Villa und der Marienkirche. Er gehörte jener Gruppe
italienischer Meister an, die im 16. Jahrhundert für die Herren von Hradec und
Rožmberk arbeiteten. Er war ein hervorragender Dekorateur mit Sinn fürs Detail.
Bei seiner Arbeit an der Verzierung der Wohnzimmer des Schlosses gestaltete er
die Renaissancegraphiken zu antikisierenden plastischen Szenen um, die nicht
allzu sehr hinter den hervorragenden Stuckverzierungen des etwa drei Jahrzehnte
älteren Lustschlosses Hvězda (Stern) zurückstehen. Die tragende Idee des
Programms bilden hier die durch allegorische Gestalten sogar in zwei Serien
repräsentierte Tugenden – im Weißen Gemach sind es die kardinalen und
theologischen, im Goldenen Gemach die kardinalen Tugenden. Sie sind hier in der
Mitte des Gewölbes zwischen den Wappen der vier Gemahlinnen Viléms von
Rožmberk um die Zentralfigur eines Reiters angeordnet. Das Goldene Gemach ist der prunkvollste und
aufwendigste Raum des Schlosses. Es diente nicht nur als Empfangsraum der Gäste, sondern mit
Rücksicht auf seine ausgezeichneten akustischen Eigenschaften auch zur Veranstaltung musikalischer
Produktion. Die Malerausschmückung beschränkt sich hier nur auf die gemalte brokatimitierende
Tapete, auf die Verzierung der Türleibungen und der Fensternischen. Die Figuralstucke des Antonio
Melana beherrschen völlig den Raum. Die Abfolge der Szenen aus der römischen Geschichte ist nicht
chronologisch geordnet, die Bilder sind vielmehr so aneinandergereiht, um die Gewölbefelder geeignet
auszufüllen. Die Stuckverzierung der Decke und der Wände des Goldenen Gemachs war polychromiert
und zum Großteil vergoldet. Der Gast sollte beim Betreten vom Reichtum, Kunstsinn und Geschmack
des Eigentümers, von seiner Macht und gesellschaftlichen Stellung beeindruckt werden. In der
Ausschmückung und architektonischen Gestaltung ist dieser Saal in unserem Bauwesen der
Renaissance tatsächlich ein Unikum.
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Die der J. Maria geweihte Schlosskapelle ist einer der wenigen sakralen Bauten aus der Epoche der
Spätrenaissance auf dem Territorium Böhmens. Ihre Disposition ist zurückhaltend,
dafür ist das Interieur reich gegliedert und die liturgische Bedeutung des Chors wird
sogar durch die feierliche Form unterstrichen. Die Gewölbe der Kapelle sind reich
verziert. Im sakralen Raum gesellt sich zu der nüchternen Stuckdekoration ein
episch gemalter Passionszyklus nach graphischen Blättern Albrecht Dürers und
nach Zeichnungen von Marten de Vos in der graphischen Transkription durch
Antonie Wiericx.
Renaissancekleinod im sumpfischen Gelände zwischen den Teichen des Beckens
von Netolice, architektonischer Traum eines romantischen italienischen
Baumeisters, der in fremden Diensten seiner fernen Heimat gedenkt. Böhmische
Landschaft und norditalienisches Casino. Launiger Einfall eines Adeligen mit hinreißendem Ergebnis.
Das ist Kratochvíle.
Das Schloss überdauerte Jahrhuderte bis auf unsere Tage. Gemütsvoller Ruhepunkt im Trubel des
Lebens. Gelegenheit zu Meditationen über den Zeitenablauf. Angebot zum Ausruhen und zu seelischer
Entspannung. Nehmen wir diese Aufforderung an und versenken wir uns in uralte Leidenschaften,
längst vergangene Ereignisse, denn ihr Verständnis fördert auch unser Selbsterlebnis.
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Kooperativní výuka k tématu „Tiere und Natur“
Julia Wittmann / Jitka Walterová
1 Úvod
Ve školní výuce německého jazyka se učitelé musejí většinou řídit podle dané
učebnice a školního vzdělávacího programu. Pro projekty nebo jiná témata nezbývá už čas.
To je především škoda pro ty žáky, kteří by chtěli rozvíjet znalosti nejen jazykové, ale
i kulturní, slovní zásobu a mluvený projev.
Proto je každoroční kemp cizích jazyků a jiných předmětů výbornou možností, jak
talentované žáky podporovat a motivovat, pokračovat v jejich oblibě zvolených předmětů
a získávat dodatečné znalosti i dovednosti do budoucna.
Tento rok jsme pro německý kemp vybrali téma „Zvířata a příroda“. Díky různým úhlům
pohledu na téma se mohli všichni účastníci připojit k diskuzi a rozvíjet vlastní myšlenky
a nápady.
2 Jazyková animace v rámci kempu pro talentované děti
V rámci kempu pro talentované děti měla jazyková animace v úvodu prvního dne
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.
3 Zvířata a příroda
 Domácí zvířata
o Text: předpoklady chování zvířete, vlastní zkušenosti
 Pracovní list:
o Česko-německá přísloví o zvířatech, výrazy ke slovu „Bär“, zvířecí zvuky
 Téma Zoo
o Referát o jednom zvířeti
o Konverzace k tématu v kruhu
o Text o životě ledního medvěda Knut, symbol Berlínské Zoo
 Práce s info materiálem: Stezka v korunách stromů a divoká zvěř v Bavorském lese
 Zvláštní zvíře „Wolpertinger“
o Původ, popis, diktát a kreslení v párech
 Samostatná práce na PC: aktivity v přírodě
o Vyhledání materiálů podle pokynů
o Představení výsledků před skupinou
o Diskuze v plenu
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Příprava exkurze na hrad Rabí
o Informativní texty
o Konverzace o hradech a zámcích všeobecně
Film pro mládež a dospělé „Wer früher stirbt ist länger tot“
o Příprava formou vysvětlení těžkých slov z filmu
o Promítání filmu
o Krátký souhrn filmu, názory, komentáře

3 Závěr
I když účastníků bylo průměrně málo, velmi dobře spolupracovali nejen mezi sebou,
ale i s lektorkou. Byli schopní a ochotní vyjádřit vlastní názor a samostatně vypracovat
stručné informace z daných materiálů.
Používání rozmanitých výukových metod a materiálů bylo základem této jednoty a dá se říci,
že i v kratší době (jednoho týdne) žáci rozvíjeli své jazykové dovednosti při čtení článků,
vyjádření názorů a porozumění mluvené němčiny.
Z průběhu celého týdne lze konstatovat, že výukové jednotky, výlety, testování atd., byly
v souladu a splnily cíle, které jsme si předsevzali. Spolupráce probíhala bezproblémově
a přínosně pro všechny strany.
4 Použitá literatura
Vlastní materiály

5 Kontakt na autora
Mgr. Julia Wittmann: julievitmanova@gmail.com
Mgr. Jitka Walterová: juta@centrum.cz
Samostatné učitelky Nj
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Příloha 1

TIER-

LAUTE !

Ordnet die tschechische Übersetzung zu! Passen die Ausdrücke auch zu Menschen?
brummen
heulen
knurren
krähen
meckern
schnurren
summen
wiehern
zischen

mečet
syčet
bzučet
bručet
příst
řehtat
vrčet
kokrhat
výt

Ordnet den Tiernamen in den Sätzen das entsprechende Verb zu!
1. Früh am Morgen ............... der erste Hahn.
2. Mein Pferd ...................... freudig, wenn ich es im Stall besuche.
3. Im Ziegenstall ............... schon die Ziegen, weil sie auf Futter warten.
4. Schäferhunde sind gute Wachhunde und ......................, wenn Fremde näherkommen.
5. Unser Kätzchen .................... zufrieden am Ofen.
6. Im Urlaub hat mich eine Schlange erschreckt,die vor mir ge....................... hat.
7. Der Bär im Zoo ...................... und geht in den Schatten.
8. Ich habe noch nie gehört, wie ein Wolf .....................
9. Um den Bienenstock herum ..................... Hunderte von fleißigen Bienen.
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Příloha 2

Der „Wolpertinger“

Hier ein Gemälde
von Albrecht Dürer:
ein ausgestopfter Wolpertinger 

Was soll das denn sein?!?
Der Wolpertinger ist ein bayerisches Fabelwesen, dessen genauer Ursprung unklar ist.
Bekannt ist nur, dass Tierpräparatoren im 19. Jahrhundert begannen, Präparate aus
Körperteilen von unterschiedlichen Tierarten zusammenzusetzen, um diese an leichtgläubige
Touristen zu verkaufen.
Im Grunde handelt es sich beim Wolpertinger um ein gewöhnliches Mischwesen, wie sie
bereits aus der Antike bekannt sind. Allerdings gab es kein festes Schema, d. h. es wurden
zum Beispiel Eichhörnchen mit Entenschnäbeln versehen oder Hasen mit Entenflügeln.
Die Herkunft der Bezeichnung Wolpertinger ist ungeklärt. Das Deutsche Jagd- und
Fischereimuseum in München führt die Bezeichnung auf Glasmacher aus der
Ortschaft Wolterdingen zurück. Diese fertigten Schnapsgläser in Form von Tiergestalten an,
die allgemein Wolterdinger genannt wurden. Durch sprachliche Abschleifung soll daraus der
Wolpertinger entstanden sein.

Aufgabe:

Male einen Wolpertinger nach den Vorstellungen deines Partners und
gebt ihm einen Namen!
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Příloha 3
Sprichwörter mit/über Tiere
1. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
2. Hunde, die bellen, beißen nicht.
3. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.
4. Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
5. Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn.
6. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
7. Kleinvieh macht auch Mist.
8. Wenn man den Esel nennt, kommt er schon gerennt.
9. In der Not frisst der Teufel Fliegen.

Lest, was man alles über den Bären sagt!
Der Bär erfreut sich im Volk besonderer Beliebtheit. Die Kraft und Schwerfälligkeit des
Bären, seine komische Unbeholfenheit haben in der Sprache ihre Spur hinterlassen.
Man kann sagen: jemand ist bärenstark, ein „Kerl wie ein Bär“ oder man hat einen
Bärenhunger. Ein mürrischer Mensch brummt wie ein Bär, ein ungeschickter Tänzer tanzt
wie ein Bär. Man kann auch wie ein Bär schlafen oder jemandem einen Bärendienst
erweisen.

Rätsel:
Auf unsere Wiese geht was,
watet durch die Sümpfe,
hat ein schwarzweißes Röcklein an,
trägt auch rote Strümpfe,
fängt die Frösche schnapp, schnapp, schnapp,
klappert lustig klapperdiklappWer kann das erraten?
Ihr denkt, es ist der Klapperstorch,
watet durch die Sümpfe,
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hat ein schwarzweißes Röcklein an,
trägt auch rote Strümpfe,
fängt die Frösche, schnapp, schnapp, schnapp,
klappert lustig klapperdiklappNein, es ist Frau .................... !

Ergänzt!
a) schlau sein wie ein ...............

d) hungrig sein wie ein ....................

b) brüllen wie ein .....................

e) faul sein wie ein ................

c) dumm sein wie ein .................

f) schmutzig sein wie ein ...................
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Příloha 4

Der Eisbär Knut

– schon vergessen oder immer noch in den

Köpfen?
Der kleine pummelige Eisbär Knut erfreute viele Herzen von groß bis klein. Ende 2006 wurde Knut als
erster im Berliner Zoo geborener Eisbär begrüßt. Komplikationen und Verstoß des Muttertieres zwangen
den Berliner Zoo zu einer Handlung. Knut verbrachte die ersten Wochen seines Lebens im Brutkasten und
unter Aufsicht eines Tierpflegers. Eisbär Knut wurde daraufhin schnell zum Star in den Medien.
Knut – klein, weiß und mit internationalem Durchbruch
Der Tierpfleger Thomas Dörflein ist aus der Geschichte von Knut und dem Berliner Zoo nicht wegzudenken.
Die kleine Liebe zwischen Eisbär und Pfleger bleibt unvergessen. Die ergreifende Fürsorge und Pflege ließ
einen kleinen, springenden und frohen Eisbär heranwachsen. Bereits zwei Monate nach der Geburt und der
Aufzucht des kleinen Eisbären berichteten erste Fern- und Rundfunkanbieter wöchentlich über das
Zooleben des kleinen Knuts. Die Kamera hielt ergreifende Momente und Alltagssituationen des kleinen
weißen Bären fest. Der Medienrummel rund um den Bären stieg immer mehr an und trieb Millionen von
Besuchern in den Berliner Zoo. Knut entwickelte sich somit zum Medienstar und einer Symbolfigur des
Zoos und der Medien. Zahlreiche Souvenirs wie Kuscheltiere, Tassen oder Postkarten ergänzten den
Rummel um Knut. Das Bild des kleinen Bären schaffte es auf Briefmarken der Deutschen Post und in die
internationale und populäre Ausgabe der “Vanity Fair” – zusammen mit dem Kinostar Leonardo DiCaprio.
Kleiner Bär – großer Star
Nach dem überraschenden Tod des liebenden Tierpflegers Thomas Dörflein im Jahre 2008, entwickelte
sich der Jungbär weiter und wurde langsam erwachsen. Jedoch blieb der Medienrummel weiter bestehen.
Knut verbrachte seine Zeit mit anderen Eisbären in einem Gehege des Berliner Zoos. In der darauf
folgenden Zeit wirkte der weiße Medienstar integriert und zufrieden mit seinen Artgenossen. Im März 2011
geschieht das Unglück, der kleine weltbekannte Eisbär stirbt an einem plötzlichen Hirnschaden. Die
trauernde Gemeinde rund um Knut lässt ihn bis heute nicht vergessen. Tausende Bilder und Kerzen
wurden zu seinem Gedenken vor dem Berliner Zoo niedergelegt.
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Knut verbleibt im Herzen vieler Menschen
Knut ist und bleibt der bekannteste Eisbär der Welt. Tausende Fans werden bis zum heutigen Tag über das
kleine Fellknäuel reden und Andenken sammeln. Eine Denkmalssetzung im zoologischen Garten erinnert
bis zum heutigen Tag an ihn und lässt ihn in unseren Köpfen weiter leben.
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Příloha 5

  Tierwitze  


Geht die Mausmama mit ihrem Töchterchen spazieren. Auf einmal treffen Sie
eine Katze. Lautstark bellt die Maus die Katze an. Die Katze läuft ganz
verschreckt weg. Sagt die Mausmutter: „Siehst du, wie wichtig es ist,
Fremdsprachen zu beherrschen!"



Warum macht der Hahn die Augen zu beim Krähen? Weil er den Text
auswendig kann.



Besitzen Katzen Eigentumswohnungen? Nein, sie wohnen im Miezhaus.



Der Vater-Tausendfüßler zählt: "999
"Schatz, es ist ein Junge!"



Ein Thunfisch und ein Walfisch treffen sich.
Walfisch: "Was wollen wir tun, Fisch?“
Thunfisch: "Du hast die Wahl, Fisch!"



Spazieren zwei Eisbären durch die Wüste. Sagt der eine: "Hier scheint es ja
ziemlich glatt zu sein." Fragt der andere: "Warum?"
"Ja schau doch mal, wie viel die hier gestreut haben."



Fragt ein Hasenbaby seine Mutter: "Mama, wie werden Menschenbabys
geboren?"
Antwortet die Hasenmama: "Der Storch bringt sie."
"Und wie sind wir geboren worden?"
"Uns hat der Zauberer aus dem Hut gezogen."



Warum gehen Ameisen nicht in die Kirche? Weil sie In-Sekten sind!
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- 1000

- 1001 !!!" Dann jubelt er:

