
                                                                                

 
 

POZVÁNKA 
 

Vydavateľstvo Hueber Verlag v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, Katolíckou univerzitou v 

Ružomberku a distribútorom jazykovej literatúry Oxico si dovoľuje pozvať  

učiteľov NJ základných, stredných a jazykových škôl na  

metodicko-didaktický seminár 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bez slovíčok si nepošprechujeme 
 

Metódy práce so slovnou zásobou môžu byť veľmi rozmanité. Na tomto seminári sa sústredíme na 

precvičovanie a rozvíjanie slovnej zásoby v kombinácii s rozprávaním, pretože pre to existuje celý rad 

dobrých dôvodov. Nielenže si „bez slovíčok nepošprechujeme“, ale aj obrátene je precvičovanie a 

upevňovanie slovnej zásoby prostredníctvom ústneho prejavu veľmi efektívne a užitočné, veď vo 

väčšine situácií dnes práve hovoríme. Navyše môže byť toto učenie aj veľmi zábavné a akčné, ak 

zapojíme žiakov do hier alebo aktivít spojených s pohybom, ak ich necháme hrať scénky alebo rolové 

hry. Spojíme tak príjemné s užitočným a vytvoríme v triede príjemnú atmosféru, ktorá podporuje 

proces učenia. 
 

Lektorka: PhDr. Veronika Hutarová, Hueber Verlag, Praha 
 

 

Účastníci seminára dostanú zadarmo kód k jednej interaktívnej učebnici a certifikát. 

 
 

PhDr. Veronika Hutarová pochádza z Berlína. Študovala germanistiku na Karlovej univerzite, vyučovala 

nemecký jazyk na gymnáziu a na Vysokej škole ekonomickej v Prahe. Od roku 2001 pracuje ako 

reprezentantka pre vydavateľstvo Hueber a pôsobí taktiež ako lektorka vo vzdelávaní učiteľov NJ v Česku 

a na Slovensku. Lektorovala už niekoľko stoviek seminárov a webinárov na rôzne témy. 
 

Prihláška 
 

V prípade otázok nás kontaktujte na:  

Mgr. Miriam Rajnohová, miriam.rajnohova@oxico.sk, 0917 611 497 

 

Organizačné informácie: 

Seminár je bezplatný, náklady spojené so vzdelávaním hradí vydavateľstvo Hueber. Cestovné, stravné, ubytovanie, prípadne ďalšie 

výdavky súvisiace s pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník sám. 

št   27. 4. 2023   9:30 – 12:30 Ružomberok 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
Katedra germanistiky  
Hrabovská cesta 1A 
034 01 Ružomberok 

pi   28. 4. 2023   9:30 – 12:30 Banská Bystrica 

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), 
krajské pracovisko 
Horná 97 
975 46 Banská Bystrica 

Bez slovíčok si nepošprechujeme 

Bez slovíčok si nepošprechtíme 
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