
České reálie: česká geografie

Víte, kde se nachází nejvyšší hora České republiky? Znáte Máchovo jezero, které je ve
skutečnosti rybník? Workshop je určen všem studentům, kteří se chtějí lépe orientovat na
mapě a najít tipy na výlety. Zopakují si základní informace a dozví se spoustu nových.
Díky prezentaci v PowerPointu je workshop vhodný i pro méně pokročilé studenty.

Geography of the Czech Republic

Do you know where the highest mountain of the Czech Republic is? Do you know Lake
Mácha which is actually a pond? This workshop is meant for all students who want to learn
how to use a map in a more effective way and find tips for trips. You will brush up on basic
things but also learn plenty of new information. Thanks to a PowerPoint presentation, this
workshop is also suitable for lower intermediate students.

Workshop se bude konat 4.08.2022 ve 14.30 v místnosti 111. | Workshop takes place
August the 4th at 14.30 in room 111.

Kateřina Kunová

Od roku 2011, kdy se začala věnovat výuce češtiny jako cizího
jazyka, zažila mnoho stavů euforie, vypila hektolitry kávy,
vytvořila mnoho pracovních listů a několikrát se s oroseným
čelem probudila ze snu, v němž vykládá gramatický jev.
V posledních letech také připravuje semináře o české kultuře. S
účastníky LŠSS však o kinematografii, populární hudbě či
pověstech bude letos mluvit poprvé.
Ráda stříhá koláže, cestuje a čte o knihách, které by si chtěla
přečíst.
Nikdy nevychází z bytu bez ujištění, zda zavřela střešní okna. Je
komunikativní, zvídavá a kreativní.

Since 2011, the year she began to teach Czech as a foreign language, Kateřina Kunová has
experienced various euphoric stages, drunk hectolitres of coffee, created lots of worksheets, and woken
up several times from a dream where she went over a grammatical phenomenon.
Over the last few years, she also taught seminars about the Czech culture. However, for the first time
this year, she will talk to the participants of the Summer School about cinematography, pop music and
legends.
She loves to create collages, travel and read about books she would one time like to read. Kateřina
never leaves the flat without making sure that the skylight is closed. She is communicative, curious and
creative.
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