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Jazykově – metodický kurz pro učitele němčiny v Regesburgu: 

Díky grantu z projektu Erasmus+ jsem měla možnost se zúčastnit jazykově - metodického kurzu pro 

učitele němčiny v Regensburgu. Na pobyt jsem odjížděla s motivací osvěžit si a zdokonalit jazykové 

dovednosti v němčině a získat další inspiraci k metodice výuky jazyka. 

V jazykové škole HORIZONTE jsem byla zařazena do kurzu pro učitele. Kurz byl rozdělen na dvě části: 

dopolední jazykovou část a odpolední metodickou část. Celkem 30 vyučovacích hodin týdně. Na 

dopolední program jsme měli celou dobu jednu vyučující (Stefanie Huber), její hodiny byly velmi 

záživné a dobře připravené. Byly zaměřené na oživení jazyka a propojení s aktuálním socio-

ekonomickým prostředím v Německu. Hodně jsme se dozvěděli o současné situaci v Bavorsku, o 

problémech, ale i o těch pozitivních stránkách. Hodiny byly vedené velmi dobře metodicky a lektorka 

se vždy dokázala přizpůsobit našim zájmům a potřebám. Procvičovali jsme i gramatiku a slovní 

zásobu. Nepoužívali jsme žádné učebnice, materiály nám lektorka nosila nakopírované. Vzhledem k 

délce jazykového kurzu to považuji za vhodné, učebnici bychom asi neprobrali celou a navíc bychom 

se museli držet témat daných v učebnici, což by vzhledem k celkovému obsahu a smyslu kurzu nebylo 

přínosné. V odpoledním metodickém bloku jsme měli různé lektory, podle toho, na jakou metodickou 

dovednost byl blok zaměřen. Mně se nejvíce líbila část zaměřená na Spiele a Bewegungs Spiele. 

Kromě toho byla zajímavá i část zaměřená na mluvený jazyk současné mládeže a na reálie. Lektorka 

se s námi většinou předem domluvila, o co konkrétně bychom měli zájem a tuto oblast se nám potom 

snažila přiblížit. Zájem jsme měli hlavně o současné dění, vzdělávací a sociální systém v Bavorsku. 

Dostali jsme také spoustu metodických tipů a doporučení. Které mohu použít v mých hodinách.  

V kurzu nás bylo celkem 7 učitelů, 3 z ČR, 2 z Polska a 2 z Maďarska. Díky tomuto pestrému složení 

národností jsme si mohli navzájem také vyměňovat zkušenosti s výukou němčiny v dalších zemích. 

Velmi jsem ocenila odpolední a večerní sociální program, který byl dostatečně pestrý a my jsme měli 

možnost během pobytu nejenom poznat Regensburg a jeho okolí, ale hlavně komunikovat v 

německém jazyce v běžných situacích a tím si také oživit a zdokonalit naše jazykové dovednosti. 

O absolvování kurzu jsem obdržela certifikát. Přímo v Regensburgu jsem také zakoupila nějaké 

materiály, např. metodickou příručku Treffpunkt Dialog, která je zaměřená na komunikační 

dovednosti a hry. Další spoustu materiálů, nápadů a inspirací, které jsem získala, jsem 

zprostředkovala dalším učitelům německého jazyka. Své zkušenosti využívám také ve svých hodinách 

německého, ale i anglického jazyka.  

Kurz byl pro mě osobně velikým přínosem na profesním poli, inspiroval mě do další práce se studenty 

a rovněž i povzbudil k sebevzdělávání a dalším aktivitám, které bych chtěla jako učitelka jazyků 

zrealizovat, jedním z nich je například zapojení se do programu eTWINNING nebo YFU (výměnné 

pobyty studentů středních škol), atd. 



 

 

Nejznámější dominanta Regensburgu, Katedrála sv. Petra (Dom St. Peter): 

 

 

… a společně s ním je to také Kamenný most (Steinerne Brücke), který je nejstarší dochovaný a dodnes 

používaný kamenný most. Až podle něj se začaly stavět další mosty v Evropě (Londýn, Praha…). 

Zajímavostí je, že most se stavěl 11 let (1135-1146) a jeho oprava trvala celkem 9 let (2001-2010) ☺. 

 

 

 



Ve škole Horizonte: 

 

 

 

S lektorkou Lucy provádíme jednu z jejích Bewegungsspiele☺: 

 

 



 

 

Sobotní výlet do benediktinského kláštera Weltenburg, který se nachází asi 30 km před 

Regensburgem, proti proudu Dunaje. Klášter byl založen již v roce 617 n.l., zajímavější je ovšem 

letopočet 1050, kdy byl založen klášterní pivovar, fungující dodnes. Jedná se tudíž o nejstarší pivovar 

na světě : 

 

Další výlet do Walhaly, tentokráte asi 12 km po proudu. Wallhalla je památník významných osobností 

„německého jazyka“, který nechal postavit Ludvík I. Bavorský. Inspirací mu byla nebeská Valhalla 

z vikinských mýtů, do jejichž síně se toužili po smrti dostat válečníci. Zde se nicméně jedná o honosnou 

novoklasickou budovu: 

- pohled od Dunaje: 

 

- pohled na Dunaj z Walhally: 

 



 

 

Škola i ubytovna se nacházejí v samém centru města (ta žlutá budova v pozadí). Před školou (a 

nejenom tam) sedají v pohodě zamknout kola a do blízkého bistra se dá zajít během polední pauzy na 

oběd: 

 

 

Centrum města: 

   



 


