
   
 

 

Závěrečná zpráva účastníka mobility  
 

 

Jméno a příjmení:    Bronislava Šnytová 

 

 

Místo mobility a termín konání: Latvia, Daugavpils       21.09.-25.09.2016 

 

 

Program mobility (úplný):  Kreativní metody:  teorie a praxe výuky ruského jazyka jako cizího 

                

 

21.09. – Zahájení kurzu 

            -  Výuka:   

1.  Ruské svátky a tradice. Ruská řemesla. 

2.  Zkušenosti z integrovaných hodin / cizí jazyk – mateřský jazyk / 

3. Rozvíjení řečových dovedností v hodinách při využití animovaných a hraných filmů 

4. Tvůrčí zadání při seznamování s literaturou 

5. Pracovní listy k historii, kultuře, umění Ruska 

5. Pracovní listy ke gramatice 

7. Současné tendence ve vývoji ruského jazyka 

8. Metodické  postupy  v oblasti čtení 

                              

     Přátelská večeře 

 

 

22.09. – Práce s uměleckým textem v hodinách / lexikální a gramatický aspekt / 

                Současný ráz textu jako motivační prvek 

 

 

23.09. - Tvůrčí dílna.  

                / Můj oblíbený metodický postup, metoda výuky, výměna zkušeností. / 

                 Zájmy pedagoga jako základ kreativní výuky. 

                Exkurze do pevnosti a uměleckého centra světově proslulého umělce – Marka Rotko. 

 

 

24. 09. - Didaktické hry pro žáky a studenty. 

                Exkurze do Ruského domu / ruského kulturního centra /. 

 

 

25. 09. - Odjezd do Kraslavy 

                 Exkurze – Kraslava, návštěva hrnčířské dílny 

                 Internet – významný pomocník při výuce ruského jazyka jako cizího jazyka 

 



   
 

 

 

 

Jaký druh jazykové podpory jste absolvovali:       žádný 

 

 

Jak jste zapracovali výsledky mobility do výuky, práce předmětové komise: 

- Prezentace mobility, představení této vzdělávací akce kolegů 

- Obrazový materiál, nástěnky 

- Doplňkový  materiál pro výuku 

 

 

Dopad mobility na vás, studenty, kolegy (jaké znalosti, z jakého oboru): 

- Přání nadále se účastnit takovýchto mimořádných vzdělávacích akci 

 

Šíření výsledků mobility (musí to být dohledatelné): 

- Prezentace na pracovišti 

- Součást mého vzdělávacího semináře pro učitele ZŠ   - Učíme (se) rusky,  který byl 

akreditován v rámci DVPP.  

/Tento seminář jsem připravila a vedla 20.04.2016 na KVIC ve F-M/. 

 

 

Budoucí návrhy a plány: 

- Nadále se zapojovat do podobných vzdělávacích akcí a projektů 

 

 

Problémy, se kterými jste se setkali: 

- Bez nutnosti řešení větších problémů 

 


