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Úvod

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dostává se Vám do rukou sborník „Nebojte se CLIL“, který byl vytvořen jako jeden z výstupů projektu Rozvoj cizo-
jazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL 
- Cizí jazyky pro život. Projekt trval od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a byl financován z Evropského sociálního fondu 
(OPVK) a státního rozpočtu České republiky. 

Aby cizí jazyky skutečně zdomácněly ve školách a jejich používání se stalo přirozenou součástí školní komunikace, 
je třeba, aby „vyskočily“ z hodin jazykového vyučování a našly svůj větší či menší prostor i v ostatních předmě-
tech, ale třeba i o přestávkách a při dalších aktivitách žáků mimo vyučování. 

CLIL je zkratkou pro Content and Language Integrated learning a představuje metodu, která spojuje výuku ne-
jazykového předmětu a cizího jazyka. Výuka touto metodou se vyznačuje dvěma cíli: obsahovým a jazykovým. 
Obsahový cíl se týká jakéhokoliv všeobecně vzdělávacího předmětu (matematika, chemie, fyzika, dějepis atd.), 
jazykový cíl pak jakéhokoliv cizího jazyka. 

Jak vyplynulo z průzkumu v základních školách, který jsme uskutečnili před zahájením projektu Cizí jazyky pro 
život na jaře 2014, mají školy obecně dosud malé povědomí o tom, co CLIL znamená a jakým způsobem by mohly 
tuto metodu využívat. Od roku 2011 nabízí NIDV systematicky akreditované vzdělávací programy zaměřené na 
CLIL a určené jak pro začátečníky v metodě CLIL, tak pro školy, které CLIL již praktikují, např. „Metoda CLIL poprvé 
v naší škole“, „Používáme metodu CLIL“, „Kombinace jazykové a obsahové výuky – překážky a přínosy“ atd. Bo-
hužel zájem učitelů o tyto semináře byl dosud malý a s obdobnou zdrženlivostí k zavádění metody CLIL jsme se 
setkali také při samotné realizaci projektu Cizí jazyky pro život.

Jednou z příčin  rozpačitého přístupu škol a učitelů k zavádění CLIL může být obecně nedostatečná osvěta a pro-
pagace této metody, ale i fakt, že CLIL je velmi specifickou metodou, která klade zvýšené nároky na přípravu 
(nutnost plánování a koordinace učiva a vyučovacích postupů minimálně s jedním dalším učitelem, nároky na 
organizaci výuky, časová náročnost přípravy atd.) a erudici učitele (ve smyslu znalosti cizího jazyka i odborného 
učiva). Podstatnou roli může hrát i skutečnost, že se ve školách automaticky předpokládá, že tato metoda je 
vhodná jen pro učitele cizích jazyků. Zavádění metody CLIL jde tedy ruku v ruce se zvyšováním jazykových znalostí 
a dovedností i učitelů ostatních nejazykových předmětů. 

Sborník Nebojte se CLIL vznikl v rámci spolupráce s vybranými školami, které byly podpořeny formou konzultací 
a informačních seminářů pořádaných v rámci projektu Cizí jazyky pro život. Z vybraných námětů pro výuku CLIL, 
které takto vznikly a byly ověřeny v praxi, byly vypracovány metodické materiály pro učitele základních škol, kteří 
chtějí propagovat, zavádět a rozvíjet metodu CLIL ve výuce.

Žádný nabízený materiál však nemůže zohlednit konkrétní individualitu žáka, jeho styl učení, jazykové schopnosti 
a dovednosti, ani podmínky jednotlivé školy či třídy. Z těchto důvodů vyžaduje použití prezentovaných metodic-
kých materiálů kreativní přístup každého učitele, který by se jimi chtěl inspirovat.

Jsme přesvědčeni, že metoda CLIL postupně nachází v českých školách stále širší uplatnění a že přibývá i učitelů, 
kteří ji využívají. 

K tomu snad malým dílem přispěl i projekt Cizí jazyky pro život. Přáli bychom si, aby i tato publikace sloužila uči-
telům jako inspirace a pomůcka, ve které mimo jiné najdou: 

úvod do teorie metody CLIL• 
náměty témat do výuky nejazykových předmětů metodou CLIL• 
vhodné a efektivní aktivity metody CLIL• 
možnost začlenění jazykových spršek do výuky nejazykových předmětů• 
seznam literatury o metodě CLIL• 
internetové zdroje k metodě CLIL• 

Projektový tým Cizí jazyky pro život



4

CLIL – Content and Language Integrated Learning
Co je CLIL?

 CLIL = Integrace výuky nejazykového předmětu a cizího jazyka /Content and • 
Language Integrated Learning/

 Soft CLIL – výuka odborného tématu v hodině cizího jazyka• 

 Hard CLIL – výuka odborného tématu se zapojením cizího jazyka v hodině dané-• 
ho předmětu

Cíle CLILu 

Dva základní cíle – obsahový a jazykový• 

Základní cíle doplňovány cílem třetím – rozvoj učebních dovedností a strategií• 

 Rozvoj 4C – content (obsah nejazykového předmětu), communication (komu-• 
nikace – používání cizího jazyka), culture (kultura – mezikulturní vzdělávání), 
cognition (rozvoj vyšších myšlenkových operací)

CLIL x bilingvní výuka

 Bilingvní výuka – upřednostnění obsahového cíle, nesleduje dualitu cílů, před-• 
pokládá vstupní znalost cizího jazyka, nevěnuje se jazykové složce.

 CLIL – částečně realizováno v cizím jazyce a částečně v mateřském jazyce, re-• 
spektuje omezené jazykové vybavení účastníků. Brány v potaz oba cíle – jazyko-
vý, obsahový.

Proč zavádět CLIL?

 Zvyšuje jazykové kompetence žáků i učitelů• 

 Dává prostor k uplatňování různých učebních strategií – odklon od tradičního • 
přístupu

Reaguje na změny ve společnosti, jsou vyšší nároky na jazykovou vybavenost• 

 Umožňuje praktické využití jazyka – nabízí situace, kdy je hlavním cílem učení • 
myslet v cizím jazyce

Napomáha mobilitě studentů i pracovních sil• 

Jaké jsou přínosy výuky CLIL?

 CLIL = Integrace výuky nejazykového předmětu a cizího jazyka /Content and • 
Language Integrated Learning/

 Soft CLIL – výuka odborného tématu v hodině cizího jazyka• 

 Hard CLIL – výuka odborného tématu se zapojením cizího jazyka v hodině dané-• 
ho předmětu
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Co je CLIL?

 Práce s reálným obsahem• 

Smysluplné využití cizího jazyka v přirozených situacích• 

Větší motivace žáků• 

Aktivní zapojení žáků• 

Rozvoj znalostí v předmětu i v cizím jazyce• 

Rozvíjení komunikativních dovedností a čtenářské gramotnosti• 

Zvyšování profesní kvalifikace učitele• 

Možnost uplatnění různých výukových strategií • 

Přirozený rozvoj jazykových dovedností• 

Překonání obav z cizího jazyka• 

Příležitost k lepší fixaci učiva • 

Jaká jsou rizika výuky CLIL?

 Nedostatečné kompetence jazykové či oborové u vyučujících • 

Malá či žádná podpora ze strany vedení školy• 

Nesystematické zavádění CLILu • 

Časová náročnost během přípravy i samotné výuky• 

Neochota, obava učitelů pracovat v týmu• 

Kdo může být učitelem CLIL?

 Učitel odborného předmětu, který ovládá cizí jazyk minimálně na úrvoni B1 • 
(není oficiálně stanoveno) 

Učitel jazyka – Soft CLIL• 

Učitel jazyka ve spolupráci s učitelem odborného předmětu - teamteaching• 

Jaké dovednosti a znalosti by měl mít učitel CLIL?

Měl by:

 mít odbornou způsobilost ve vyučovacím předmětu• 

být kompetentní v cizím jazyce• 

umět uplatňovat aktivizační metody• 

umět vytvářet rozmanité učební situace• 

zohledňovat jazykové vybavení žáků• 

zohledňovat různé výukové styly (např.vizuální, kinestetický…)• 

volit různé organizační formy práce• 

umět v případě potřeby spolupracovat s jiným vyučujícím – team teaching• 

být sám motivován a ztotožňovat se s principy CLILu• 

propojovat předchozí znalosti, zkušenosti žáků s novými poznatky• 

TEORIE CLIL
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podporovat pozitivní atmosféru ve  třídě• 

umět pracovat s chybou, chyba je vnímána jako přirozená součást procesu učení• 

umět střídat výukové strategie• 

Jaká je role učitele CLIL?

 Motivuje žáka díky různým podnětům• 

 Usnadňuje práci v cizím jazyce pomocí scaffoldingu (scaffolding = podpůrné • 
strategie pro lepší pochopení obsahu, pro rozvoj jazyka, pro rozvoj kognitivních 
dovedností)

Zařazuje aktivizující metody výuky, různorodé formy práce• 

Staví žáky do centra výuky, čímž se žáci stávají více aktivnějšími • 

Vychází z předchozích znalostí a zkušeností žáků• 

Přizpůsobuje úroveň cizího jazyka znalostem žáků • 

Volí vhodné materiály a strategie• 

Jaké mohou být podoby scaffoldingu?

 Obrázky, plakáty, videa, písničky, reálné předměty • 

Přeformulovaná zadání úloh tak, aby odpovídaly jazykové úrovni žáků• 

Příklady slovíček a frází, modelových vět, nabídky řešení • 

Grafické organizátory – myšlenkové mapy, schémata, grafy, tabulky…• 

Strukturování, schematizování textu• 

Neverbální projev – mimika, gesta, pantomima• 

Jaké podoby může mít CLIL?

 Krátké vstupy v cizím jazyce (language showers – „jazykové spršky“)• 

Zařazení jednotlivých tematických celků do výuky vybraného předmětu• 

Výuka jednoho nebo více předmětů se zapojením cizího jazyka  • 

Projektové aktivity• 

Co jsou „jazykové spršky“?

 Zadávání pokynů a organizace práce v cizím jazyce (např. Posaďte se! Otevřete • 
si sešity! Vytvořte dvojice!)

 Několikaminutové cizojazyčné vstupy v nejazykových předmětech (např. hry se • 
slovy, slovní zásoba, písnička, křížovka…)

Hraní rolí a dramatizace• 

Pohybové aktivity• 

Nemusí se vždy jednat o aktivity obsahující odbornou terminologii • 

Uvádí nové téma, opakují probrané učivo, shrnují poznatky• 

TEORIE CLIL
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Jaká je role cizího jazyka v CLILu?

 Střídají se jazykové kódy (mateřský jazyk a cizí jazyk) dle různých principů (např. • 
zkušenosti žáků s cizím jazykem, náročnost probíraného tématu…)

 Procento užití mateřského jazyka a cizího jazyka se může v jednotlivých hodi-• 
nách lišit

Žák má vždy možnost volby, jaký jazyk použije• 

Jaké jsou typy instrukcí pro aktivity CLIL?

 Aktivity CLIL by měly směřovat k rozvoji všech 4 dovedností – poslech, psaní, • 
mluvení, čtení s porozuměním 
Příklady instrukcí:

Vyber• 

Poslouchej• 

Dokonči větu• 

Doplň do vět• 

Napiš odpověď na otázku• 

Popiš• 

Vyhledej, označ • 

Urči  - pravda x lež• 

Najdi rozdíl• 

Zakresli • 

Vybarvi • 

Jak hodnotit v hodině CLIL?

 Využívat různé nástroje hodnocení: formální (písemné práce, zkoušení), nefor-• 
mální (pozorování, monitorování žáků)

Hodnotit průběžně• 

Využívat různé formy hodnocení• 

Poskytovat zpětnou vazbu všem žákům• 

Věnovat čas sebehodnocení• 

Věnovat čás vzájemnému hodnocení žáků• 

 Známky dle zvážení učitele CLIL (např. známku z jazykové části zahrnout do kla-• 
sifikace cizího jazyka, jazykovou složku CLILu hodnotit známkou pouze v přípa-
dě, že učitel svým hodnocením neodradí žáka, nebo dát žákovi možnost rozhod-
nout se, zda danou známku chce či ne)

TEORIE CLIL
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STROMY (TREES)
Jazykové cíle:

 -  pojmenovat části stromu, přiřadit jednotlivé názvy k obrázku, orientovat se v cizojazyčném 
textu

Obsahové cíle:

 -  popsat části stromu, uvést jejich charakteristické znaky a význam, rozpoznat rozdíly mezi opa-
davými a neopadavými stromy, jehličnatými a listnatými stromy, rozhodnout o pravdivosti tvr-
zení na základě textu

Materiály a pomůcky:

Obrázky stromů, kartičky se slovíčky (části stromu), texty, tabulka k I.N.S.E.R.T.u, obrázky listů a plodů, 
kartičky s větami (tvrzení pravda x lež)

Výukový plán:

Evokace: 

Aktivita - rychlí posli – Žáky rozdělíme do skupin po 4, vždy je k vyučujícímu vyslán jeden žák ze skupiny, 
učitel mu pošeptá slovo (česky) a žák se vrací do své skupiny a pokusí se slovo nakreslit. Kdo kreslí, ne-
smí promluvit. Jakmile spolužáci kreslené slovo uhodnou, vybíhá další žák ze skupiny. Když jsou všechna 
slova uhodnuta, mají skupiny za úkol tipnout nadřazené slovo. 

Slova ke kreslení: dýchání, list, koruna, semeno, kořen, větev (nadřazené slovo je STROM)

Aktivita - Těkej-štronzo-dvojice - Žáci chodí po třídě, můžeme jim pustit hudbu, jakmile hudba přestane 
hrát, žáci vytvoří dvojice. Učitel žákům ukáže otázku a žáci ve dvojicích sdělují své odpovědi. Přibližně 
po minutě, pustí učitel znovu hudbu. Po jejím zastavení si žáci najdou jinou dvojici a opět odpovídají na 
otázku, ale jiného znění.  

Příklady otázek:  Na jakou hezkou situaci spojenou se stromem si vzpomenete? 
Co se vám vybaví, když slyšíte slovo strom? 
Zkuste popsat strom. 
Jaký strom máte rádi, co se vám na něm líbí?

Slovní zásoba s pantomimou 

Učitel nechá žáky v prostoru. Žáci si stoupnou tak, aby na učitele viděli. Opakují po něm slovíčka a záro-
veň pohyb. Toto společně opakují do doby, než je patrné, že si žáci pamatují. 

crown (koruna), trunk (kmen), leaves (listy), branches (větve), roots (kořeny), needles (jehličí)

trunk: stojíme s rukama podél těla, roots: ruce u chodidel – rozevřít, leaves: rozpažené paže, třepetat 
prsty, branches: rozevřené paže a hýbeme jimi, kroužíme, jehličí: prsty naznačíme bodání, crown: ruce 
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spojit nad hlavou do špičky. Vytvoří své skupinky (jak byli na začátku a ukazují spolužákům, hádají, co 
ukazuje).

Poté si žáci ve dvojicích (trojicích) cvičí názvy stromů na sobě vzájemně. Jeden říká a druhý ukazuje. 
Střídají se. 

Žáci  přejdou k lavicím, každý dostane pracovní list, na kterém je obrázek stromů. Každý žák dostane od 
učitele kartičky s názvy. Žáci mají za úkol přilepit jednotlivé názvy ke stromu. Několik kartiček záměrně 
chybí, žáci se pokusí popsat druhý strom samostatně. Ve dvojicích zkontrolují svá řešení. 

Uvědomění: 

Každý žák dostane krátký text o stromech, jeho úkolem je v podobě I.N.S.E.R.T.u zaznamenat informace 
do tabulky. 

I.N.S.E.R.T. – Žáci jsou obeznámeni s níže uvedenými symboly. V průběhu četby textu si k jednotlivým 
větám/řádkům píšou své značky. Platí i u cizojazyčné části. Po přečtení si žáci dělají poznámky do ta-
bulky. Vypisují informace, neopisují celé věty. Mohou psát v bodech. Je lepší, nezaznamenávají-li si jen 
izolovaná slova, hůře poté někteří formulují své poznatky ve větách. Učitel může zadat, kolik informací 
chce, aby měli žáci zapsáno a kolik jich má být v anglickém jazyku. 

√ … toto znám

+ … nová informace

- … napadá mě otázka, chtěl/a bych vědět

Reflexe:

Ve dvojici či čtveřici sdílejí své zápisky z textu. Učitel může nechat žáky, aby mu své poznatky sdělovali, 
může zaznamenávat jejich otázky. 

Vytvoření nových dvojic (na základě dvojic obrázků listu a plodu patřících ke stejnému stromu). Každá 
dvojice pak obdrží nastříhané věty a určuje, zda jsou věty pravdivé či nepravdivé. 

Zdroje: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AmCyc_Elm__American_Elm_(tree).jpg?uselang=cs

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PSM_V79_D455_Large_coniferous_tree_of_california.png?uselang=cs

STROMY (TREES) - lesson plan



10

 
 

STROMY (TREES) - materiály
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branches crown roots

needles leaves trunk

branches crown roots

needles leaves trunk

branches crown roots

needles leaves trunk

Leaves are green in summer. 

Trees have one or two needles.

Trees have ten trunks.

Deciduous trees have needles.

Trees have one or two branches.

All coniferous trees lose their leaves.

Leaves change their colour in autumn.

STROMY (TREES) - materiály
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Roots give water and food to trees.

Stromy pohlcují oxid uhličitý.

Stáří stromu zjistíme podle počtu větví.

Listnaté stromy patří do nahosemenných rostlin.

Jedle má dlouhé šišky, které stojí na větvích.

After trees lose their leaves they stop to grow.

Modřín má místo šišek bobule.

Plodem břízy je šištice.

Larch is a coniferous tree.

Plodem buku je žalud.

Na jakou hezkou situaci 
spojenou se stromem si 
vzpomenete?

STROMY (TREES) - materiály
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Co se vám vybaví, když 
slyšíte slovo strom?

Zkuste strom popsat.

Jaký strom máte rádi, 
co se vám na něm líbí?

STROMY (TREES) - materiály
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STROMY (TREES) - text

Trees

Stromy jsou důležitou součástí našich životů. Poskytují nám kyslík a pohlcují oxid uhličitý. Jeden vzrostlý 
strom vyrobí dokonce takové množství kyslíku, že by to teoreticky pokrylo potřebu kyslíku k dýchání nej-
méně deseti lidí. Díky stromům je naše prostředí, ve kterém žijeme krásnější. Jejich barevnost, květy, tva-
ry! Poskytují nám také stín a možnost úkrytu před slunečním žárem. Stromy jsou pro nás velmi důležité. 

Trees started to grow on our planet 370 million years ago. These days we have around 100 000 types of 
trees. 

Trees keep our air clean. They are part of the water and nutrient cycle. They store water in the ground 
and transfer it into the air which gives us better air. Trees also give people and animals food, such as fruit 
and nuts. 

Roots

All trees have roots. Roots grow under the ground. Roots give water, minerals and food to trees. 

Trunk

A trunk is long and thick. Trees have got one trunk. The trunk transports water and minerals to the tree. 
The colour of the trunk can be brown, white, dark, light,…

Chceme-li zjistit stáří stromu, musíme spočítat letokruhy, které jsou uvnitř kmene. Jeden letokruh odpoví-
dá jednomu roku. Šíře kruhů závisí na teplotních podmínkách, ročním období. 

Branches, Leaves and Needles

Branches grow out of the trunk. They transport water and minerals from the trunk to the leaves and ne-
edles. Trees have got lots of branches. Branches have lots of leaves or needles.

I stromy začínají u semínka, stejně jako jiné rostliny. Semínko musí mít živiny, vodu a sluneční svit k tomu, 
aby mohlo růst. Podle semínek rozlišujeme dva druhy rostlin. Pokud semeno není chráněno dalšími obaly, 
je volně uložené v šišce, jedná se o rostliny nahosemenné, což jsou jehličnaté stromy. Pokud je semeno 
ukryté v plodu jedná se o rostliny krytosemenné, kam patří listnaté stromy.

Types of trees

There are two groups of trees: coniferous and deciduous trees. 

Coniferous trees have hard leaves called needles. Most of these trees stay green for the whole year and 
never lose their leaves. The exception is larch (modřín) which sheds its needles (opadává) during autumn. 
Coniferous trees grow better in colder countries where there is a lot of snow in winter. The trees have 
a triangular shape, so the branches don’t break under the heavy snow. 

Příkladem jehličnatých stromů je smrk, borovice, jedle, tis nebo modřín. Smrk má dlouhé šišky, které visí 
na větvích, borovice má krátké šišky, které visí na větvích, jedle má dlouhé šišky, které stojí na větvích, 
modřín má krátké šišky, které stojí na větvích a tis má měkké jehličí a místo šišek červené bobule, které 
jsou jedovaté.

The second category of trees is deciduous trees. They have leaves. The leaves change colour during au-
tumn. From green, they turn yellow, orange or red. The trees shed their leaves during autumn. After trees 
lose their leaves, they stop growing during the winter months. They start to grow again in the spring when 
new leaves come out. In hot and dry climates, deciduous trees usually lose their leaves during the dry 
season.

Příkladem listnatých stromů je dub, buk, lípa, vrba, topol, bříza, ořešák nebo také ovocné stromy. Listnaté 
stromy mají místo šišek plody. Plodem dubu je žalud, plodem buku je bukvice, plodem lípy je oříšek, plo-
dem vrby je tobolka, plodem topolu je také tobolka, plodem břízy je šištice, plodem ořešáku je ořech.



15

Today´s World and 7 New Wonders of the World
Lesson plan - 2 vyučovací hodiny

Evokace 

Těkej – štronzo – dvojice … • probíhá v češtině

Učitel vyzve žáky k přesunu do volného prostoru. Žáci chodí po třídě (je možné jim pustit hudbu), na 
signál vytvoří dvojice… hovoří o otázkách, které učitel ukazuje. Učitel ukáže vždy jednu otázku, žáci o ní 
ve dvojici cca minutu hovoří. Poté se žáci znovu dají do pohybu. Chodí po třídě, na signál vytvoří jiné 
dvojice, učitel ukáže další otázku. Takto se aktivita zopakuje. Otázky směřují na nějaké osobní zážitky, 
zkušenosti, nejsou znalostní. 

 Otázky: Kdy jsem se naposledy divil/a? Čemu? 

               Nad čím lidé mohou žasnout, čemu se podivují? 

    Kdybys mohl cestovat po světě, kam by ses vydal/a, co bys chtěl/a vidět? 

Brainstorming + vytvoření skupin• 

Učitel rozdá žákům části mapy, kterou si rozstříhal vždy na 4 díly. Každý žák tak obdrží část mapy světa. 
Žáci vytvoří skupiny po 4 na základě sestavení mapky z jednotlivých dílů.  (Mapu je třeba zvětšit.) Žáci 
poté obdrží flip a mapu na něj vlepí.
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Today´s World - lesson plan

Učitel následně rozdá žákům obrázky. Tyto obrázky žáci umístí volně na lavici a zkusí je identifikovat. Nic 
nahlas dalším skupinám nesdělují. Na flip společně píšou v podobě brainstormingu, co mají podle nich 
tyto obrázky společného, co je spojuje, čím se naopak liší.

Umazávání slov - slovní zásoba• 

Učitel žákům prezentuje novou slovní zásobu formou umazávání slov. Učitel na tabuli napíše nová slova, 
která postupně umazává. Vždy po umazání jednoho slova, se vrací ke všem slovům i ke slovu, které na 
tabuli již není. V závěru není na tabuli ani jedno slovo, ale žáci i přesto dokážou sdělit, kde se které slovo 
vyskytovalo. Slova jsou vybraná z textů, se kterými budou žáci pracovat. (Celkem se jedná o 16 nových 
slovíček, záleží na tom, zda už žáci mají nějaké zkušenosti s CLILem, neboť některá se po několika ho-
dinách opakují.) Tato slova jsou i v textech vyznačena, aby se žákům lépe identifikovala. Další neznámá 
slova by měli žáci umět vyvodit z kontextu, případně minimum vyhledat ve slovníku. 

tower, brick, enemy, conduit, statue, entrance, entertainment, fighting, stairs, ruined, emperor, sacre, 
precious, marble, concrete, discover

Uvědomění

Jigsaw reading • 

Žáci dostanou ve stávajících skupinách texty, které jsou očíslovány. Každý má jiné číslo. S psací potřebou 
opustí své místo a vytvoří nové skupiny tak, aby měli všichni žáci v nové skupině stejné číslo/ stejný text. 
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Today´s World - lesson plan

Jeden žák dostane jen jeden div světa, může jej dostat žák, který potřebuje více času na práci. Text si 
žáci přečtou, podtrhají zásadní informace a společně sdílí, co se dozvěděli. Poznatky si mohou sdělovat 
v češtině. Poté doplní tabulku, která by jim měla následně pomoci k přenosu poznatků.

What
Where
When
Why 
Visit
Interesting thing

Žáci se vrátí zpět do skupin a kladou si otázky vzájemně, střídají se. Zapisují informace na flip pod jed-
notlivé obrázky. Nejsou-li žáci zběhlí v takovéto aktivitě a má-li učitel obavy o to, zda by pracovali všichni 
žáci, je možné rozdat žákům pracovní listy – pro každého zvlášť a každý žák vyplňuje pracovní list za 
sebe. 

Otázky pro každého žáka.

What did you read about? 
Where is it? Which continent and country is it in? 
When was it built? 
Why is it important/famous? 
Can we visit it? How much is the entrance? 
What is interesting there? 

Žáci přilepí obrázky na flip tak, aby pod ně mohli dopisovat zjištěné informace, zároveň nakreslí šipku 
k místu, kde se daný div světa nachází. 

1 

The Great Wall

The Great Wall is in China. The first part was built 2000 years ago. In 14 th century it was rebuilt. The 
wall has around 6300 kilometres. The Great Wall is the longest thing which people built (anywhere) 
in the world. The widest part of the wall is around 9 metres, the highest point of the wall is around 8 
metres. There were a lot of workers, many of them were criminals. The wall is made of stones, wood, 
bricks. There are a lot of towers and soldiers watched if enemies are not near the wall. The wall was 
built to keep enemies out of China. From April to October the Wall is open for guests from 07:00 – 
18:00. From November to March the Wall is open for the public from 07:30 to 17:30. You will pay 124 
Czech crowns. 

Petra 

It is the most popular place in Jordan. It is near the Dead Sea and the Red Sea. Petra was a very impor-
tant town in history. It was the center of caravan. The town is half man-made and half carved into the 
rock. The colour of the rock is rose. Petra is famous because there was a conduit and it was used 300 
BC. You can visit Petra. It is open from 6am-6pm every day in summer, in winter they close it at 4pm. If 
you spend one day there you will pay around 1500 Czech crowns. 
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2

Colosseum

Colosseum is a big amphitheatre in the centre of Rome. Rome is in Italy. It was built in 80 BC. It was a big 
place where 50000 people could sit. It was built from stone. The floor of Colosseum was from wood and 
on the floor there was sand. Around the Colosseum we could find a statue of the emperor Nero. The 
Colosseum had 76 entrances and exits. The Colosseum was used for sports and other entertainment. 
People could watch fighting of gladiators or wild animals. The first game lasted 100 days. You can visit 
Colosseum every month. It is open from 9am, you will pay about 400 Czech crowns.

Chichen Itza

Chichen Itza is in Mexico. It is the second most popular place in Mexico where visitors go. It was a large 
city which the Maya people built. About 600 BC Chichen Itza started to be important in the region. It 
was one of the largest Maya cities. One of the famous places is El Castillo. It looks like a pyramid, it has 
91 stairs on each side. On the first day of spring when the sun goes down it looks like the snake is slithe-
ring (plazící se) on the pyramid. It is open from Tuesady to Sunday, from 8-17o´clock. You pay around 
100 Czech crowns.

3

Machu Picchu

It is the ruined Inca city in the  Andes mountains, it is in South America. Machu Picchu is very high in 
the mountains. It is 2430 m above the sea level. It was built in the 15th century but it was discovered 
in 20th century. The temple and the houses are built from massive stones. The builders did not use 
any material to join them. Incas watched the Sun and stars there. Around the town they had some 
plants.  There lived about 1000 people. Nobody surely knows why Incas built the town. Maybe it was 
the holiday place for the king. Maybe it was built as a sacred place. Incas built a stone road from Cuzco 
(capital city) to Machu Picchu. Nowadays close to Machu Picchu there are a luxury hotel, a cable car and 
restaurants. People want to see this place a lot, but it is said only 400 visitors can come there per day. 
You pay 1570 Czech crowns for the ticket. It is open from 6 am to 5pm daily. 

Taj Mahal

In the past rich people lived in India. They used their money to build wonderful palaces, mosques, … 
The most famous building is the Taj Mahal. The Taj Mahal was built in the 17th century as a tomb for 
the emperor´s wife (she had 14 children). The Taj Mahal is made of white marble. On the walls there 
are flowers which are from precious stones. It took over 20 years to build it and there worked about 
20 000 workers and 1 000 elephants. During the day the colour of the building changes, it depends on 
the light. In the morning it is pink, in the evening white and at night (in the moonlight) it is gold. The 
building is 73 metres high. 2 to 4 million people visit the Taj Mahal every year. The Taj Mahal is a symbol 
of India. If you want to see the Taj Mahal you can see the different parts of it – Taj Mahal Western Gate, 
Eastern Gate or Southern Gate. The Southern Gate is open from 8am- 5 pm. The rest of the gates is 
open from sunrise to sunset. You will pay around 270 Czech crowns. 

Today´s World - lesson plan
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4

Christ the Redeemer

Christ the Redeemer is the statue in Rio de Janeiro, in Brazil. It stays on the mountain Corcovado 700m 
above the sea level. The first idea to build the statue came in 1850 but it did not happen. The statue 
was built later, in the 1920s it was finished after nine years. The statue was built as a symbol of Brazilian 
Christianity and as a symbol of Brazil. The statue weighs 1145 tunes and is 39,6 m high. Christ spreads 
(roztáhnout) his arms and it means: “You are welcome.”  This statue was uncovered in 1931. It is made 
of iron and concrete. Up to the year 1994 it was the highest statue of Jesus in the world, nowadays it is 
the fifth biggest statue of Jesus. You can get there by cable car – it takes about 17 minutes – the cable 
car is the oldest in Brazil.  Then you can use lifts, escalators or stairs. There are 220 stone stairs.  If you 
get there you can have a nice view of Rio de Janeiro, the beach Copacabana and the sea. You can come 
there from 8am to 6 pm and you need about 500 Czech crowns. 

 

Reflexe 

Pětilístek• 

Každý žák si vybere jeden z divů, který ho nejvíce zaujal, a vytvoří pětilístek. Píše anglicky nebo česky.

              ______________  téma, oblast

______________   ______________  2 přídavná jména (jaká ta věc je)

___________   ____________ _____________ 3 slovesa (co daná věc dělá)

__________  __________  _________ _________ věta o 4 slovech (vystihuje téma)

                ____________ synonymum (slovo podobné tématu)

   

Každý žák na závěr zformuluje větu, co by rád viděl a proč. Tuto informaci může podat v češtině i ang-
ličtině. 

 I would like to see _________________ because ___________________________. 

Zdroje:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Political_Map_of_the_World.jpg?uselang=cs

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:China_- Great_Wall_3_(134013731).jpg?uselang=cs

https://commons.wikimedia.org/wiki/Colosseum#/media/File:Roma-colosseonotte.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/Taj_Mahal#/media/File:Taj_Mahal_at_morning_from_south-east.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Machu_Picchu,_Peru21Sept2013_(19).jpg?uselang=cs

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petra_Jordan_BW_43.JPG?uselang=cs

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cristo_Redentor_R%C3%ADo_de_Janeiro.jpg?uselang=cs

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:003_El_Castillo_o_templo_de_Kukulkan._Chich%C3%A9n_
Itz%C3%A1,_M%C3%A9xico._MPLC.jpg?uselang=cs

Today´s World - lesson plan
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Today´s World and 7 New Wonders of the World

Lesson plan 

 1. Listen to the teacher and show the continents you hear.  Repeat the words.

 2. Guess what is in the pictures? 

Today´s World - materiály



21

3. Do you know the meaning of the following words? Try to explain them. 

tower, brick, enemy, conduit, statue, entrance, entertainment, fighting, stairs, ruined, emperor, sacre, 
precious, marble, concrete, discover

4. Read the texts and match the pictures with the right text. 

1 

The Great Wall

The Great Wall is in China. The first part was built 2000 years ago. In 14 th century it was rebuilt. The 
wall has around 6300 kilometres. The Great Wall is the longest thing which people built (anywhere) 
in the world. The widest part of the wall is around 9 metres, the highest point of the wall is around 8 
metres. There were a lot of workers, many of them were criminals. The wall is made of stones, wood, 
bricks. There are a lot of towers and soldiers watched if enemies are not near the wall. The wall was 
built to keep enemies out of China. From April to October the Wall is open for guests from 07:00 – 
18:00. From November to March the Wall is open for the public from 07:30 to 17:30. You will pay 124 
Czech crowns. 

Petra 

It is the most popular place in Jordan. It is near the Dead Sea and the Red Sea. Petra was a very impor-
tant town in history. It was the center of caravan. The town is half man-made and half carved into the 
rock. The colour of the rock is rose. Petra is famous because there was a conduit and it was used 300 
BC. You can visit Petra. It is open from 6am-6pm every day in summer, in winter they close it at 4pm. If 
you spend one day there you will pay around 1500 Czech crowns. 

2

Colosseum

Colosseum is a big amphitheatre in the centre of Rome. Rome is in Italy. It was built in 80 BC. It was a big 
place where 50000 people could sit. It was built from stone. The floor of Colosseum was from wood and 
on the floor there was sand. Around the Colosseum we could find a statue of the emperor Nero. The 
Colosseum had 76 entrances and exits. The Colosseum was used for sports and other entertainment. 
People could watch fighting of gladiators or wild animals. The first game lasted 100 days. You can visit 
Colosseum every month. It is open from 9am, you will pay about 400 Czech crowns.

Chichen Itza

Chichen Itza is in Mexico. It is the second most popular place in Mexico where visitors go. It was a large 
city which the Maya people built. About 600 BC Chichen Itza started to be important in the region. It 
was one of the largest Maya cities. One of the famous places is El Castillo. It looks like a pyramid, it has 
91 stairs on each side. On the first day of spring when the sun goes down it looks like the snake is slithe-
ring (plazící se) on the pyramid. It is open from Tuesady to Sunday, from 8-17o´clock. You pay around 
100 Czech crowns.

Today´s World - materiály
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3

Machu Picchu

It is the ruined Inca city in the  Andes mountains, it is in South America. Machu Picchu is very high in 
the mountains. It is 2430 m above the sea level. It was built in the 15th century but it was discovered 
in 20th century. The temple and the houses are built from massive stones. The builders did not use 
any material to join them. Incas watched the Sun and stars there. Around the town they had some 
plants.  There lived about 1000 people. Nobody surely knows why Incas built the town. Maybe it was 
the holiday place for the king. Maybe it was built as a sacred place. Incas built a stone road from Cuzco 
(capital city) to Machu Picchu. Nowadays close to Machu Picchu there are a luxury hotel, a cable car and 
restaurants. People want to see this place a lot, but it is said only 400 visitors can come there per day. 
You pay 1570 Czech crowns for the ticket. It is open from 6 am to 5pm daily. 

Taj Mahal

In the past rich people lived in India. They used their money to build wonderful palaces, mosques, … 
The most famous building is the Taj Mahal. The Taj Mahal was built in the 17th century as a tomb for 
the emperor´s wife (she had 14 children). The Taj Mahal is made of white marble. On the walls there 
are flowers which are from precious stones. It took over 20 years to build it and there worked about 
20 000 workers and 1 000 elephants. During the day the colour of the building changes, it depends on 
the light. In the morning it is pink, in the evening white and at night (in the moonlight) it is gold. The 
building is 73 metres high. 2 to 4 million people visit the Taj Mahal every year. The Taj Mahal is a symbol 
of India. If you want to see the Taj Mahal you can see the different parts of it – Taj Mahal Western Gate, 
Eastern Gate or Southern Gate. The Southern Gate is open from 8am- 5 pm. The rest of the gates is 
open from sunrise to sunset. You will pay around 270 Czech crowns. 

4

Christ the Redeemer

Christ the Redeemer is the statue in Rio de Janeiro, in Brazil. It stays on the mountain Corcovado 700m 
above the sea level. The first idea to build the statue came in 1850 but it did not happen. The statue 
was built later, in the 1920s it was finished after nine years. The statue was built as a symbol of Brazilian 
Christianity and as a symbol of Brazil. The statue weighs 1145 tunes and is 39,6 m high. Christ spreads 
(roztáhnout) his arms and it means: “You are welcome.”  This statue was uncovered in 1931. It is made 
of iron and concrete. Up to the year 1994 it was the highest statue of Jesus in the world, nowadays it is 
the fifth biggest statue of Jesus. You can get there by cable car – it takes about 17 minutes – the cable 
car is the oldest in Brazil.  Then you can use lifts, escalators or stairs. There are 220 stone stairs.  If you 
get there you can have a nice view of Rio de Janeiro, the beach Copacabana and the sea. You can come 
there from 8am to 6 pm and you need about 500 Czech crowns. 

5. What can you say about each picture? 

What
Where
When
Why 
Visit
Interesting thing

Today´s World - materiály
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6. Ask your partner.

What did you read about? 
Where is it? Which continent and country is it in? 
When was it built? 
Why is it important/famous? 
Can we visit it? How much is the entrance? 
What is interesting there? 

 

7. Describe one of the wonders.

              ______________  téma, oblast

______________   ______________  2 přídavná jména (jaká ta věc je)

___________   ____________ _____________ 3 slovesa (co daná věc dělá)

__________  __________  _________ _________ věta o 4 slovech (vystihuje téma)

                ____________ synonymum (slovo podobné tématu)

   

8. What would you like to see and why? 

I would like to see _________________ because ______________________________. 

Today´s World - materiály
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MATEMATIKA - ČÍSLA DO 10

Anotační list

Vyučovací předmět Matematika

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 1.

Časová dotace 10 min. 

Téma Čísla do 10

Cíle obsahové
Žák rozpozná čísla a tvoří skupiny o různých počtech, dle 
instrukcí.

Cíle jazykové Žák vyslovuje a ukazuje na prstech čísla.

Materiály a pomůcky -

Metodický list

Žáci stojí v prostoru. Hra má název Molekuly: učitel ukazuje na prstech čísla a žáci se sdružují do skupi-
nek podle toho, jaký počet učitel ukáže. Pak každá ze skupin vysloví po učiteli, kolik jich je. Např.: Five. 
/ We are five.
Učitel může používat střídavě češtinu a angličtinu a vybízet žáky, aby se ve skupině spočítali (ukazují na 
sebe a počítají po jedné: one – two – three – four – five).

Obměna: roli učitele převezme někdo ze žáků.
Obměna 2: místo prstů můžeme ukazovat karty s čísly nebo psát číslo pomyslně prstem ve vzduchu.
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VýTVARNá VýChOVA - BARVY

Anotační list

Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 1.-2.

Časová dotace 20 min. 

Téma Barvy

Cíle obsahové
Žák rozpozná vybrané barvy.
Žák pojmenuje vybrané barvy.

Cíle jazykové
Žák reaguje na pokyny vyučujícího.
Žák anglicky pojmenuje vybrané barvy.
Žák klade otázky a odpovídá na ně.

Materiály a pomůcky Papír, pastelky nebo fixy

Metodický list

Učitel nejdříve zjistí, jaké barvy už žáci znají. Vyzve žáky: „Look around and touch colour you know.“ Žáci 
se mohou dotknout jakékoliv jedné barvy, kterou znají. Následuje společná kontrola barev, kterých se 
žáci dotýkají s důrazem na správnou výslovnost. Učitel vyzve žáka, aby řekl, které barvy se dotýká, zopa-
kuje barvu a vyzve celou třídu k zopakování. Dle znalostí žáků buď pokračujeme rovnou obměnou hry 
„Čáp ztratil čepičku“ nebo nejdříve sedíme v kruhu, učitel ukazuje barevné karty, vyslovuje jednotlivé 
barvy a žáci je po něm opakují.

Hra „Čáp ztratil čepičku“ v anglické verzi v kombinaci s částmi těla. Učitel vyzývá žáky: „Touch blue with 
your hand.“ Další části těla: finger, elbow, shoulder, foot, heel, toe, knee, buttocks, belly, hip…
Žáci vystřídají učitele v pokynech. Nejdříve dávají jen jednoduché pokyny: „Touch red.“/ „Touch pink.“, 
pak mohou zapojit i části těla. Nebo dáme žákům na výběr.

Následně obdrží každý žák pracovní list, příklad viz kopírovatelný materiál. Úkolem žáků je, předtím než 
začnou vybarvovat, určit si, kde bude která barva, říkají si to ve dvojicích jednoduše anglicky: „Here is 
yellow.“ nebo se mohou vzájemně ptát: „Which colour is here?” – „Yellow.” Pak vybarvují.

Pracovní list

- viz kopírovatelný materiál
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VýTVARNá VýChOVA - BARVY

Kopírovatelné materiály

Obrázky k vybarvení na webu RVP:
http://katalog.rvp.cz/vyhledavani?source=openclipart&search=omalov%C3%A1nky

citace: j4p4n. Openclipart.org : Coloring Book - Butterfly [online]. 2014-08-05 [cit. 2015-07-27].

Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://openclipart.org/detail/195906/Coloring%20Book%20-%20Grizzly>.
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PRVOUKA - SVěTOVé STRANY

Anotační list

Vyučovací předmět Prvouka/Vlastivěda

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 2.- 4.

Časová dotace 15 min. 

Téma Světové strany

Cíle obsahové
Žák navrhne a načrtne obrázek směrové růžice.
Žák pojmenuje vrcholy růžice.

Cíle jazykové
Žák objasní spolužákům ve skupině význam anglických slov.
Žák vybere odpovídající slova z nabídky anglických slov.

Materiály a pomůcky
Kompas, interaktivní tabule/tabule, balicí papír, pravítko 
a fixy, kartičky do skupin.

Metodický list

Učitel na tabuli či interaktivní tabuli napíše anagramy – husto, thorn, swet, seta. Žáci identifikují jed-
notlivé světové strany v angličtině. Poté učitel anglicky říká světové strany a žáci ukazují rukou, kde se 
světové strany nachází. Role si vymění a jednotliví žáci jmenují světové strany a zbytek třídy ukazuje. 
Učitel rozdá žákům osmisměrku, případně ji promítne na interaktivní tabuli. Žáci vyhledávají světové 
strany – v češtině, angličtině (north, south, west, east, sever, jih, východ, západ, severovýchod, severo-
západ, jihovýchod, jihozápad). Učitel žákům nesděluje, jaké strany mají hledat, nechá to zcela na nich. 
Poté společně zkontrolují vyhledané pojmy. 

Učitel rozdá žákům kompasy a ptá se jich: Where is a blackboard/ a door/ a window...? Žáci odpovídají 
dle růžice na kompasu. Žáci jsou rozděleni do dvojic a pracují obdobně jako s učitelem. Jeden se ptá, 
druhý vyčte z kompasu světovou stranu a odpoví. Učitel po krátké aktivitě změní otázku a doptává se 
What is in the west? Žáci odpovídají. 

Žáci vytvoří skupinky po čtyřech, na balicí papír nakreslí růžici, anglicky pojmenují světové strany. Z hro-
mádky si berou obrázky, vždy jeden žák obrázek umístí k jedné světové straně, zeptá se, kde je např. 
kostel. Žáci odpovídají.
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PRVOUKA - SVěTOVé STRANY

Kopírovatelné materiály
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PRVOUKA - SVěTOVé STRANY
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hUDEBNÍ VýChOVA - hUDEBNÍ NáSTROJE I.

Anotační list

Vyučovací předmět hudební výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 4.-5.

Časová dotace 20 min. 

Téma Hudební nástroje

Cíle obsahové
Žák rozpozná různé hudební nástroje podle zvuku / obrázku.
Žák spolupracuje s ostatními žáky, vede s nimi rozhovor.

Cíle jazykové
Žák správně napíše různé názvy hudebních nástrojů.
Žák klade otázky a odpoví na ně.
Žák zformuluje 3 věty o sobě a svém vztahu k hudbě.

Materiály a pomůcky Pracovní list – hudební výchova 1

Metodický list

Žáci se nejdříve za pomoci prezentace (kterou si učitel připraví) na interaktivní tabuli seznámí s různými 
hudebními nástroji (a kategorií, do které patří), poté slyší zvuk nástrojů a přiřazují k obrázku nástroje 
jeho anglické jméno (po poklepání na obrázek na interaktivní tabuli, zazní jeho zvuk). Žáci se u tabule 
postupně střídají. 

Následuje práce ve dvojicích, kdy žáci pracují s pracovním listem – vyhledávají názvy hudebních nástro-
jů a tvoří názvy nástrojů z přesmyček.

Po společné kontrole pracovního listu promítne učitel na tabuli otázky nebo je dá žákům na kartičkách 
(viz kopírovatelné materiály). Žáci si otázky ve dvojicích položí a odpoví na ně. Poté si připraví 3 věty 
(v angličtině) o sobě a hudbě. Tyto věty pak sdělí celé třídě. (např. I like pop music. My favourite music 
instrument is electric guitar. I listen to music on my iPod every day.)

Pracovní list

- viz příloha: hudební výchova 1

klíč: názvy hudebních nástrojů: clarinet, trumpet, tuba, bass, cello, oboe, harp, piano
přesmyčky: flute, violin, drum, gong, xylophone
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Kopírovatelné materiály

What is your favourite music band? Which instruments do they play?

Which musical instrument can you play?

Do you know anybody who plays any musical instrument? Who is it? 
Which musical instrument does he / she play?

Chtěl(a) bych hrát na nějaký hudební nástroj? Na jaký? / Pokud už na 
nějaký nástroj hraješ, chtěl(a) bys hrát ještě na nějaký další? Na jaký?

hUDEBNÍ VýChOVA - hUDEBNÍ NáSTROJE I.
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Kopírovatelné materiály - hudební výchova 1

hUDEBNÍ VýChOVA - hUDEBNÍ NáSTROJE I.
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hUDEBNÍ VýChOVA - hUDEBNÍ NáSTROJE II.

Anotační list

Vyučovací předmět hudební výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 5.

Časová dotace 20 min. 

Téma Hudební nástroje

Cíle obsahové
Žák popíše hlavní skupiny hudebních nástrojů.
Žák uvede znaky daných hudebních nástrojů.
Žák rozpozná rozdíly mezi vybranými hudebními nástroji.

Cíle jazykové
Žák pojmenuje hudební nástroje.
Žák přiřadí název hudebního nástroje k obrázku.

Materiály a pomůcky Kartičky, obrázky hudebních nástrojů

Metodický list

Žáci se shromáždí v části třídy, kde je prostor. Stoupnou si tak, aby na učitele viděli. Učitel říká slovíčka, 
oni je po něm opakují, zároveň opakují i pohyb, který ke slovíčku učitel předvádí. Žáci opakují všechna 
slovíčka, dokud si je nezapamatují. Poté si žáci ve dvojicích či trojicích procvičují slovní zásobu včetně 
pantomimy – jeden říká, ostatní předvádí, jeden předvádí, ostatní pojmenují. Žáci se střídají. 
Slovní zásoba: percussion (bicí), strings (struny), wind  (dechové), lyre (lyra), kettledrum (tympán), flute 
(flétna), violin (housle), trombone (pozoun), marimba (xylofon). 

Žáci se vrátí do lavic, budou pracovat ve dvojicích. Každá dvojice dostane od učitele sadu kartiček s ná-
zvy nástrojů a kartiček s obrázky nástrojů. Žáci přiřazují obrázky ke slovíčkům. Poté kartičky rozdělí do 
tří skupin hudebních nástrojů – percussion, string, wind. Následuje společná kontrola.
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hUDEBNÍ VýChOVA - NáSTROJE II.

Kopírovatelné materiály
 
 

LYRE 

 

VIOLIN 

 

KETTLEDRUM 

 

FLUTE 

 

TROMBONE 

 

MARIMBA 

 

 
 

PERCUSSION STRING WIND 
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hUDEBNÍ VýChOVA - NáSTROJE II.

Zdroje: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Lyres?uselang=cs#/media/File:Lira_heptacordada_(1882).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Violin#/media/File:Old_violin.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kettledrum_(PSF).png?uselang=cs
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flute.jpg?uselang=cs
https://commons.wikimedia.org/wiki/Trombone#/media/File:Tenor_slide_trombone_3D_model.jpg
http://www.shutterstock.com/cs/pic.mhtml?irgwc=1&tpl=44814-43068&id=36764848
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MATEMATIKA - ROVINNé OBRAZCE

Anotační list

Vyučovací předmět Matematika

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 5.

Časová dotace 15 min. 

Téma Rovinné obrazce, obvod a obsah

Cíle obsahové
Žák pojmenuje rovinné obrazce.
Žák spočítá obvod a obsah rovinného obrazce. 

Cíle jazykové
Žák přiřadí anglické pojmy k daným rovinným obrazcům.
Žák porozumí slovní úloze, která je zadaná v anglickém jazyku.

Materiály a pomůcky Kartičky, pracovní list, osmisměrka

Metodický list

Učitel rozdá každému žákovi kartičku. Na kartičce je buď pojem v angličtině,  nebo obrázek rovinného 
obrazce. Na pokyn vyučujícího se žáci hledají, mají za úkol vytvořit dvojice. Takto vzniklé dvojice pracují 
v dalším kroku společně. Obdrží pracovní list a splní úkoly 1-3. Učitel v průběhu jejich práce monitoruje 
dění ve třídě, poskytuje rady, zpětnou vazbu, povzbuzuje žáky. Učitel se žáky zkontroluje výsledky je-
jich práce. Každý žák následně obdrží osmisměrku, ve které vyhledá anglické pojmy, které jsou zadány 
v češtině.
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Pracovní list

1) How do you count the area of the rectangle and the square? 
 
Rectangle      Square
Formula:       Formula: 

_________________________   _________________________

 
2) Make the rectangle  ABCD. /AB/ = 6 cm, /BC/ = 4 cm. Count its area and perimeter. 

3) Write how long are the sides and count its perimeter. 

MATEMATIKA - ROVINNé OBRAZCE
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Kopírovatelné materiály

MATEMATIKA - ROVINNé OBRAZCE

 

SQUARE 

 
 
 
 

RECTANGLE 
 

TRIANGLE 

 
 
 
 
 
 
 

CIRCLE 

 
 
 
 
 
 
 

PERIMETER 

 
 
 
 
 
 

OPPOSITE SIDES 

 
 
 
 
 
 

 

AREA 

 
 
 
 
 
 

CORNER 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



39

Kopírovatelné materiály

MATEMATIKA - ROVINNé OBRAZCE

PERIMETER 

 
 
 
 
 
 

OPPOSITE SIDES 

 
 
 
 
 
 

 

AREA 

 
 
 
 
 
 

CORNER 
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MATEMATIKA - ROVINNé OBRAZCE

Osmisměrka

Čtverec Roh
Obdélník Obvod
Trojúhelník Obsah
Kruh Protilehlé strany
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VýTVARNá VýChOVA - POPIS OBRáZKU

Anotační list

Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 5.-9. (záleží na obtížnosti aj)

Časová dotace 15 min. 

Téma Popis obrázku

Cíle obsahové Žák nakreslí obrázek podle instrukcí učitele.

Cíle jazykové
Žák aplikuje znalost předložek a frází týkajících se popisu 
obrázku.

Materiály a pomůcky Papír, tužka

Metodický list

Učitel popisuje v angličtině obrázek, žáci kreslí podle diktátu. Různé obrázky vyžadují různé nároky na 
jazykové znalosti (porozumění popisu) i obsahovou stránku (komplikovanost obrázku, stínování, apod.). 
Je tedy na učiteli, aby toto uzpůsobil znalostem a dovednostem žáků. 

Tip pro učitele: 

- sepsat si popis obrázku do 10 – 15 vět

-  vybrat si k popisu obrázek od známého autora a na závěr jej žákům ukázat 
k porovnání – toto může vést k další aktivitě, kdy žáci ve dvojicích srovnávají 
své obrázky s originálem (promítneme na tabuli). Žáci si procvičují např. 
stupňování přídavných jmen: př.: „The tree in my picture is smaller than the 
tree in the original picture.” Zároveň se tím zaměřují na charakteristické 
znaky daného originálu.

-  reprodukce vybraného obrazu - jako dobrý příklad obrazu se osvědčil 
Salvador Dalí – Labutě odrážející se jako sloni (Swans Reflecting Elephants)
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DěJEPIS - PRAVěK

Anotační list

Vyučovací předmět Dějepis

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 6.

Časová dotace 15 min.

Téma Pravěk 

Cíle obsahové Žák vybere z textu základní informace o probíraném období.

Cíle jazykové
Žák přiřadí anglické slovo k odpovídajícímu českému výrazu.
Žák užívá anglická slova v následných aktivitách (tvoření vět, 
práce s textem).

Materiály a pomůcky Kartičky do čtveřic (1 sada 36 karet)

Metodický list

Učitel na začátku hodiny či na konci hodiny představí žákům novou slovní zásobu. Anglická slova po-
stupně zapisuje na tabuli, procvičí s žáky výslovnost jednotlivých slovíček. Poté žákům rozdá česká slova 
viz kopírovatelné materiály č.1. Žáci chodí k tabuli a přiřazují česká slova k anglickým. Učitel může hro-
madně se žáky přečíst slova na tabuli, žáci si je mohou číst ve dvojicích a učitel je obchází, kontroluje 
výslovnost. 
Poté rozdělí žáky do skupin po čtyřech, každá skupina obdrží sadu kartiček. Žáci hrají hru jako pexeso 
jen s tím rozdílem, že po otočení kartičky s českým slovem řeknou jeho anglickou podobu, při otočení 
kartičky s anglickým slovem řeknou jeho českou podobu. Hrají tak dlouho, dokud nenajdou všechny 
dvojice.
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Kopírovatelné materiály

MATERIáL Č. 1

ARChEOLOG

NáŘADÍ

STŘÍBRO

ŠÍP

DOBA KAMENNÁ

SEKERA

DěJEPIS - PRAVěK
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DěJEPIS - PRAVěK

ZLATO

ŽELEZO

OBILÍ

MěĎ

KŮŽE

KOV
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DěJEPIS - PRAVěK

KÁMEN

LUK

FARMáŘ

DŘEVO

VLNA

PŘED NAŠÍM
LETOPOČTEM
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DěJEPIS - PRAVěK

MATERIáL Č. 2

ARChEOLOGIST ARChEOLOG STONE AGE
DOBA

KAMENNÁ

SILVER STŘÍBRO ARROW ŠÍP

TOOL NÁSTROJ AXE SEKERA

GOLD ZLATO CORN OBILÍ

COPPER MěĎ LEATHER KŮŽE

IRON ŽELEZO STONE KÁMEN

FARMER FARMáŘ BOW LUK

METAL KOV WOOD DŘEVO

BC
PŘED NAŠÍM 
LETOPOČTEM

WOOL VLNA
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RODINNá VýChOVA - POTRAVINOVá 
PYRAMIDA

Anotační list

Vyučovací předmět Rodinná výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 6.

Časová dotace 15 min. 

Téma Zdravá výživa

Cíle obsahové
Žák rozezná zdravé potraviny od nezdravých.
Žák dokáže sestavit potravinovou pyramidu a rozdělit 
potraviny do jednotlivých kategorií.

Cíle jazykové

Žák pojmenuje potraviny a skupiny potravin z potravinové 
pyramidy.
Žák uvede příklady zdravých a nezdravých potravin.
Žák formuluje vlastní věty týkající se potravinové pyramidy.

Materiály a pomůcky Pracovní list, tabule, křída, psací potřeby, slovník

Metodický list

Učitel rozdá žákům pracovní listy (každý žák má vlastní), rozdělí žáky do trojic. Žáci odpoví na kvízové 
otázky a ve skupině porovnají své odpovědi. Komentovat je mohou v češtině. 

Učitel nakreslí na tabuli potravinovou pyramidu. Úkolem žáků je doplnit potraviny do jednotlivých polí. 
Mohou je doplňovat česky i anglicky. Učitel může aktivitu zacílit i na rozšíření slovní zásoby žáků. Učitel 
pyramidu zakryje a žáci pracují ve skupinách. Doplní vlastní potraviny do potravinové pyramidy, pojme-
nují jednotlivé skupiny jídel v pyramidě a vyberou, kolik porcí z dané skupiny potravin bychom měli za 
den sníst. 

Žáci ve skupině diskutují nad potravinovou pyramidou. Diskutují v češtině. Mohou však i v angličtině. 
Zamýšlí se nad prospěšností jednotlivých skupin potravin, nad svými stravovacími návyky... Na závěr své 
poznatky shrnou, pokusí se užít angličtiny a jazykové podpory, kterou mají na pracovním listu.
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RODINNá VýChOVA - POTRAVINOVá PYRAMIDA

Pracovní list
Quiz  

1) What is a food pyramid?  
a) It is a pyramid to show the food you prefer to 

eat 

b) An Egyptian pyramid 

2) What are the different parts on the 
pyramid?  
a) Windows 

b) Different food groups 

3) Why are some parts bigger than other 
ones?  
a) To show what food you can eat more 

b) To show where are the windows 

4) Who can use the food pyramid?  
a) Everyone 

b) Only vegetarians 

5) What is the biggest part of the pyramid?  
a) Cereal food 

b) Milk and dairy products 

6) What is the smallest part of the pyramid?  
a) Vegetables 

b) Oil, fats 

7) What is unhealthy food?  
a) The food that is delicious 

b) The food that is not good for you 

 

Complete the food pyramid 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Food groups:     
1) ___________________ 

2) ___________________ 

3) ___________________ 

4) ___________________ 

5) ___________________ 

6) ___________________ 

 

Servings:  a) 6 +  b) 3-5  c) 2-4  

d) 2-3  e) 2-3  f) 0-1 

Write your conclusions about the food pyramid. You can use the language support.  
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Language support:  

• we can eat 1/2/3 ... ______________ servings of __________________ a day 

• because it is healthy/ unhealthy 

• you can eat small portions 

• they give energy 

• they make bones strong 

• they are good when you are ill 

• they are important for muscles 

• they are good for your eyes and skin 

• I eat _________ once/twice/...    a day 

• I prefer ___________________ 

• I don´t like ____________________ 
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TěLESNá VýChOVA

Anotační list

Vyučovací předmět Tělesná výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 6.-9.

Časová dotace 10 min. 

Téma Kruhový trénink

Cíle obsahové
Žák plní instrukce učitele.
Žák zadává instrukce ostatním žákům.

Cíle jazykové
Žák pojmenuje nářadí, náčiní v angličtině.
Žák pojmenuje činnosti kruhového tréninku.
Žák porozumí instrukcím učitele, zopakuje příkazy.

Materiály a pomůcky Kartičky, náčiní, pracovní list

Metodický list

Žáci vytvoří kruh a učitel pojmenovává anglicky cviky, které předvádí. Žáci zopakují pojmenování a cvi-
čební úkon předvedou. Učitel cviky různě střídá, vrací se k již probraným cvikům. Takto učitel pojmenuje 
8 cviků z kruhového tréninku.

Učitel žákům ukazuje obrázky, žáci pojmenovávají, co je na obrázcích. Každý žák obdrží kartu s názvem 
cviku, ukáže ji spolužákům a oni činnost předvedou.

Učitel dá každému žákovi pracovní list. Žák má za úkol spojit obrázek s názvem cviku.
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Kopírovatelné materiály

 

LEG LIFTING

ROPE SKIPPING

STRETChING ARMS SIDEWAYS

PUSh-UPS

LIFTING A BENCh

SQUATS WITh A MEDICINE BALL

BENCh STEP- UPS

SIT-UPS

TěLESNá VýChOVA

1)  2)  

3)  

4)  

5)  
6)  

7)  8)  

 
a) sit - ups 
b) bench step - ups 
c) stretching arms sideways 

d) leg lifting 
 

e) squats with a medicine ball 
f) push ups  
g) rope skipping 
h) lifting a  bench    
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Pracovní list

Match the exercises and their names.

TěLESNá VýChOVA

1)  2)  

3)  

4)  

5)  
6)  

7)  8)  

 
a) sit - ups 
b) bench step - ups 
c) stretching arms sideways 

d) leg lifting 
 

e) squats with a medicine ball 
f) push ups  
g) rope skipping 
h) lifting a  bench    
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MATEMATIKA - SLOVNÍ ÚLOhY

Anotační list

Vyučovací předmět Matematika

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 7.

Časová dotace 10 min.

Téma Slovní úlohy s procenty 

Cíle obsahové Žák vypočítá slovní úlohu.

Cíle jazykové
Žák vybere klíčové informace, které zaznamená do zápisu 
slovní úlohy.

Materiály a pomůcky Kartičky – rozstříhané části vět

Metodický list

Učitel rozdělí žáky do skupin. Každá skupina obdrží kartičky s částmi vět (různé barvy). Barvy jsou vo-
dítkem k tomu, která slova patří do které věty (slova jedné barvy = jedna věta). Úkolem žáků je správně 
sestavit slovní úlohu. Žáci si tak fixují pořadí slov v anglické větě.

Skupiny si mezi sebou porovnají, zda mají seřazené věty stejně. Následuje společná kontrola celé třídy. 
Pak si žáci opět nejdřív ve skupinách sdělí, jak úloze porozuměli, úlohu si přepíší do sešitu a vyřeší. Ná-
sleduje společná kontrola postupu řešení a výsledku.

Pracovní list

- není třeba – žáci si úlohu dle kartiček, po společné kontrole, zapíší do sešitu



53

Kopírovatelné materiály

 

There are
68 people
in the hotel.
There are 
30% less women
than men.
What’s the total 
number of women 
and men
in the hotel?

MATEMATIKA - SLOVNÍ ÚLOhY
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PŘÍRODOPIS - SURIKATY

Anotační list

Vyučovací předmět Přírodopis

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 7.

Časová dotace 25 min.

Téma Surikaty

Cíle obsahové
Žák charakterizuje surikaty.
Žák popíše surikaty.

Cíle jazykové

Žák aplikuje znalost nové slovní zásoby v průběhu četby.
Žák odpovídá na anglické otázky.
Žák porozumí slyšenému textu o surikatách, své poznatky 
zapíše.

Materiály a pomůcky Slovníky, text o surikatách, pracovní list, internet

Metodický list

Učitel rozdělí žáky na skupiny po třech, položí jim otázky. What do you know about meerkats? Have 
you ever seen them, for example in the zoo? Žáci ve skupinkách zapisují do pracovního listu (úkol č.1) 
své odpovědi – anglicky i česky, záleží na zkušenostech žáků s CLILem. Pracovní list mohou mít jeden do 
skupiny, nebo ho může mít každý žák.
Po uplynutí cca 5 min. žáci své záznamy sdělují ostatním. Nikdo nehodnotí správnost. 

Učitel pustí žákům video o surikatách https://www.youtube.com/watch?v=tL8cla19Bzc  
Otázky k videu mají žáci v úkolu č.2 v pracovním listu. Opět mohou žáci odpovídat anglicky i česky. Žáci 
své odpovědi porovnají ve dvojicích, učiteli sdělují své poznatky. 

Žáci si zopakují slovní zásobu v úkolu č. 3 (tato slovíčka mohou být naučena v předchozí hodině). Spojí 
české slovo s odpovídajícím anglickým slovem. 
Žáci si přečtou text o surikatách a po skončení četby určí, zda jsou tvrzení pravdivá či nepravdivá. Ne-
pravdivá tvrzení změní na pravdivá.
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Pracovní list

1) What do you know about meerkats? have you ever seen them, for example in the zoo? What can 
you say about them? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2) Watch the video and answer the questions. 

Where do meerkats live? _____________________________________________________________

how do they look like? _______________________________________________________________

Do they live alone or in groups? ________________________________________________________

What else do you know now? __________________________________________________________

3) Match Czech and English words. 

Venom Hledat

Burrow Srst 

Blind Štěkat

Whistle Jed 

Bark Strážce 

Hole Vyhloubit 

Fur Nora 

Dig Slepý 

Look for Pískat 

Guard Díra 

4) Are these statements true or false? Correct false sentences.
Surikaty žijí v severní Africe. 
Surikaty mají dlouhý ocas, který jim pomáhá při hloubení nor. 
Mláďata se rodí slepá. 
Surikaty se živí rybami. 
Surikaty dokážou zabít obrovská zvířata. 
Surikaty mají strach ze škorpionů a hadů. 
Meerkats live underground.
They can stand on two legs.
They live only in pairs. 
Meerkats use their claws to dig burrows. 
Snakes can bite meerkats and kill meerkats with their venom.
Meerkats die after ten years.

PŘÍRODOPIS - SURIKATY
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Kopírovatelné materiály

 

Meerkats

Meerkats live in southern Africa. You can 
also see them in the zoo.

Meerkats live in the burrows which are 
underground. They dig large tunnels there. 
They live in big groups  – there are around 
30 meerkats. Adult meerkats guard the 
area while the others look for food. One 
guard stands on two legs on the top of the 
rock or bush and looks around. When the 
meerkat sees danger, it starts to bark or 
whistle. Meerkats´ tail help them to stand 
on two legs.

Meerkats are about 30 cm tall, their fur 
is brown and eyes are grey and black.  
Meerkats have long claws, they help them 
to dig burrows or to find food.

They eat insects, spiders, snails, small birds, 
eggs, lizards and scorpions. They can kill 
and eat big snakes (without injury) because 
the venom cannot hurt them.

Meerkats live in average 10 years. They 
have about 2-5 babies, they are during two 
weeks blind.

Meerkats

Meerkats live in southern Africa. You can 
also see them in the zoo.

Meerkats live in the burrows which are 
underground. They dig large tunnels there. 
They live in big groups  – there are around 
30 meerkats. Adult meerkats guard the 
area while the others look for food. One 
guard stands on two legs on the top of the 
rock or bush and looks around. When the 
meerkat sees danger, it starts to bark or 
whistle. Meerkats´ tail help them to stand 
on two legs.

Meerkats are about 30 cm tall, their fur 
is brown and eyes are grey and black.  
Meerkats have long claws, they help them 
to dig burrows or to find food.

They eat insects, spiders, snails, small birds, 
eggs, lizards and scorpions. They can kill 
and eat big snakes (without injury) because 
the venom cannot hurt them.

Meerkats live in average 10 years. They 
have about 2-5 babies, they are during two 
weeks blind.

Hutchinson, T. (2008). Project. 2. Audio class CDs (3rd edition.). Oxford: Oxford University Press.

PŘÍRODOPIS - SURIKATY



57

DěJEPIS - JIŘÍ Z PODěBRAD

Anotační list

Vyučovací předmět Dějepis

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 7.

Časová dotace 20 min. 

Téma Jiří z Poděbrad

Cíle obsahové
Žák sdělí klíčové informace o Jiřím z Poděbrad.
Žák charakterizuje vlastními slovy Jiřího z Poděbrad.

Cíle jazykové
Žák dle poslechu doplní chybějící informace.  
Žák přiřadí anglicky psané informace k letopočtu.

Materiály a pomůcky Pracovní list, kartičky (sada do dvojice)

Metodický list

Učitel se se žáky na začátku hodiny vrátí k probranému učivu. Žáky rozdělí do dvojic, každé dvojici dá 
sadu karet, žáci mají za úkol najít dvojice – přiřadit letopočet a odpovídající text. Totéž může mít učitel 
i na interaktivní tabuli, na které je možné zkontrolovat správnost řešení. Mezi kartičkami jsou i nové 
informace, žáci sami odhadnou, k čemu je přiřadí.
Následně učitel žákům rozdá text, ve kterém chybí informace. Text se věnuje Jiřímu z Poděbrad. Učitel 
čte text (2x) a žáci doplňují chybějící informace. Ve dvojicích si žáci porovnají svá řešení. 

George of Podebrady was born in 1420. He was the son of a Bohemian nobleman. He lost his 
parents at the age of 7. When he was fourteen years old he was with his uncle in the Battle of 
Lipany.  The country was in a bad situation, many people died because of the war and illnesses. 
George of Podebrady became the King of Bohemia in 1458. He did not come from a royal family, 
he was a nobleman. He cared for his country, he wanted to restore trades, business and silver 
mining… He was also interested in foreign policy. He had some ideas how to cooperate with 
the kings from other countries against the Turks. From 1462 he sent some messengers (posel/
poselstva) to France, Italy, Spain and so on. In 1464 he finished his idea about the peace in the 
christianity world. The most famous travel of a nobleman called Leo from Rozmital happened 
in 1465 – 1467. That mission was called „The journey to the end of the world.“
But the Pope Pius II was against George of Podebrady. In 1471  George of Podebrady died after 
a long illness, leukemia.
Five hundred years later the ideas of George of Podebrady came true. The European Union 
exists.
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Pracovní list

George of Podebrady was born in ________. He was the son of a Bohemian 

nobleman. He lost his parents at the age of 7. When he was fourteen years 

old he was with his uncle in the Battle of Lipany.  The country was in a bad 

situation, many people died because of the war and ____________. George 

of Podebrady became the King of ______________  in 1458. He did not come 

from a royal family, he was a nobleman. He cared for his country, he wanted 

to restore trades, business and __________ mining… He was also interested 

in __________ policy. He had some ideas how to ____________ with the 

kings from other countries against the Turks. From 1462 he sent some 

___________ (posel/poselstva) to France, Italy, Spain and so on. In 1464 he 

finished his idea about the peace in the christianity world. The most famous 

travel of a ___________ called Leo from Rozmital happened in 1465 – 1467. 

That mission was called „The journey to the end of the world.“

But the Pope Pius II was against George of Podebrady. In 1471  George of 

Podebrady ____________  after a long illness, leukemia.

Five hundred years later the ideas of George of Podebrady came true. The 

___________ Union exists.

DěJEPIS - JIŘÍ Z PODěBRAD
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Kopírovatelné materiály

 

1414 The arrest of Mr. Jan hus

1415 Jan hus was burnt

1419 The first Defenestration of Prague

1420 George of Podebrady was born

1419–1434 The hussite wars

1434 The Battle of Lipany

1458
George of Podebrady became the King 
of Bohemia

1465–1467
Leo of Rozmital on a tour of European 
courts

22nd March 
1471

George of Podebrady died

DěJEPIS - JIŘÍ Z PODěBRAD
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BIOLOGIE - ROZMNOŽOVáNÍ OBRATLOVCŮ

Anotační list

Vyučovací předmět Biologie

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 7.

Časová dotace 10 min. + 10 min.

Téma Rozmnožování obratlovců

Cíle obsahové
Žák přiřadí pojem týkající se tématu „Rozmnožování 
obratlovců“ ke správné definici.
Žák vysvětlí dané pojmy vlastními slovy.

Cíle jazykové
Žák přiřadí slovo k definici.
Žák popíše daná slova.

Materiály a pomůcky
Kartičky – dvojice (slovo + definice) – biology 1 - table 1
Kartičky – biology 2 - table 2

Metodický list

Úvodní jazyková sprcha: Každý žák obdrží 1 kartičku obsahující buď anglické slovíčko týkající se tématu 
„Rozmnožování obratlovců“, nebo kartičku s definicí slova. Úkolem žáků je vytvořit dvojice na základě 
správného přiřazení slova k definici. Když se dvojice najde, jde ukázat učiteli své kartičky, aby byla ově-
řena jejich správnost. Poté, co se celá třída rozdělí do dvojic, následuje společná kontrola, kdy žáci čtou 
slovo a jeho definici. Pokud narazí na nějaká neznámá slova, společně si je vysvětlí a učitel je zapíše na 
tabuli.

Dále probíhá hodina biologie v českém jazyce.

Na závěr hodiny zařadí učitel další jazykovou sprchu za účelem zopakování probíraných pojmů (slovíčka 
z úvodní jazykové sprchy). Čtyřčlenné skupiny žáků obdrží kartičky – table 2. Do každé skupiny jedna 
sada nastříhaných kartiček položených na sobě tak, že jednotlivá slova nejsou vidět. Žáci si postupně 
berou kartičky z hromádky, podívají se na slovíčko a popíší ho, buď anglicky, nebo česky. Ostatní hádají, 
o jaké slovo (v angličtině) se jedná. Žák, který slovo uhodne, obdrží danou kartičku. Časový limit na kaž-
dé slovo je 30 sekund. Pokud jej v daném časovém limitu nikdo neuhádne, dá žák, který slovo popisoval, 
kartičku zpět do hromádky, dolů pod všechny ostatní kartičky. Hra pokračuje, dokud nejsou vyčerpány 
všechny kartičky. Žák s největším počtem získaných kartiček je vítěz.
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Pracovní list

- není třeba – jedná se o jazykové sprchy na slovíčka
-  můžeme po první aktivitě promítnout slova na tabuli (adult, amphibians, birds, egg, 

embryo, female, fertilization, fish, hatch, male, mammals, mate, nest, reproduction, 
reptiles) a nechat žáky slova si opsat a ve dvojicích přiřadit česká slova (ta promítneme 
v přeházeném pořadí) a poté správně pro kontrolu:

klíč:

adult – dospělý

amphibians – obojživelníci

birds – ptáci

egg – vejce

embryo – zárodek

female – samička

fertilization – oplodnění

fish – ryby

hatch – vylíhnout se

male – sameček

mammals – savci

mate – pářit se

nest – hnízdo

reproduction – rozmnožování

reptiles - plazi

Kopírovatelné materiály

- table 1 – slovo + definice, table 2 – kartičky k popisu

BIOLOGIE - ROZMNOŽOVáNÍ OBRATLOVCŮ
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BIOLOGIE - ROZMNOŽOVáNÍ OBRATLOVCŮ
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BIOLOGIE - ROZMNOŽOVáNÍ OBRATLOVCŮ
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ChEMIE - VODA

Anotační list

Vyučovací předmět Chemie

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 7.-8.

Časová dotace 25 min.

Téma Voda

Cíle obsahové
Žák zaznamená do myšlenkové mapy nejméně 6 informací 
o vodě.
Žák provede pokus a zjistí, jaká je hmotnost jedné kapky vody.

Cíle jazykové
Žák seřadí kroky pokusu popsané v angličtině.
Žák přiřadí k obrázkům anglická slova (křížovka).

Materiály a pomůcky
Pracovní list – Experiments with water – chemie 1
Smart Notebook – příloha chemie 2

Metodický list

Žáci pracují ve dvojicích nebo malých skupinách a v pracovním listu doplní myšlenkovou mapu s tím, 
co již znají o vodě (6 informací, alespoň 2 musí být v angličtině). Následuje skupinová diskuse (v češ-
tině) o tom, jak by se dala zjistit hmotnost jedné kapky vody. Jako nápověda mohou sloužit slova 
uvedená v pracovním listu v sekci „Instruments“. Učitel jejich význam vysvětlí v angličtině, žáci při-
řadí správný český výraz ke každému z nich. Po sdílení nápadů na zjištění hmotnosti 1 kapky vody 
(celá třída, učitel opravuje případné chyby, ale ještě nesděluje správný postup), obdrží skupiny po 4 
rozstříhané kroky procesu pokusu vedoucího ke zjištění hmotnosti 1 kapky vody (viz Kopírovatelné 
materiály – Procedure).

Následuje provedení pokusu a vypočítání hmotnosti 1 kapky vody. Po společné kontrole výsledku, 
řeší žáci křížovku vedoucí k zopakování klíčových pojmů experimentů (viz příloha chemie 2, tajenka: 
water).

Pracovní list

- viz příloha: chemie 1, 2
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Kopírovatelné materiály

Procedure:

Turn the scales on.

Put an empty beaker on the scales.

What is the weight of the empty beaker?                        m1

Let fall 50 drops of water into the beaker.

What is the weight of the beaker with water?                m2

What is the weight of water in the beaker?    m = m2 – m1

Weight of one drop is:                                          m’ = m : 50

ChEMIE - VODA
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ChEMIE - VODA

Příloha - chemie 1
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ChEMIE - VODA

Příloha - chemie 2
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FYZIKA - VýPOČET PRŮMěRNé RYChLOSTI

Anotační list

Vyučovací předmět Fyzika

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 8.

Časová dotace 10 min.

Téma Výpočet průměrné rychlosti

Cíle obsahové Žák změří údaje potřebné pro výpočet a uvede je do tabulky.

Cíle jazykové
Žák odpoví na otázky (formulované v angličtině).
Žák užívá novou slovní zásobu v praxi.

Materiály a pomůcky

Kartičky – slovíčka (aj + čj)
Pracovní list – příloha fyzika 1
Autíčko, kulička nebo míček, stopky, měřicí pásmo/svinovací 
metr, kalkulačka

Metodický list

Hra „Tornádo“: Každý žák obdrží jednu kartičku s výrazem, který se týká tématu (Výpočet průměrné 
rychlosti). Úkolem žáků je vytvořit dvojice (aj + čj výraz, kartičky viz kopírovatelné materiály). Když se 
žáci spárují, jdou si k učiteli ověřit správnost. Můžeme nechat žáky slova přečíst (opravíme případně 
výslovnost). Poté se žáci rozmístí v prostoru, vyhodí kartičku do vzduchu a zvolají „Tornado!“ Seberou si 
ze země jinou kartičku a hledají si nové dvojice. Takto se aktivita opakuje několikrát.

Dále žáci obdrží pracovní list a ve skupinách po 5 zformulují odpovědi k otázkám. Učitel promítne obr. 
nakloněné roviny – viz příloha fyzika 2 – snímek z interaktivní tabule – obrázek k pokusu a vyzve žáky, 
aby si vytvořili nakloněnou rovinu podložením lavice. Jako těleso použijí autíčko (příp. kuličku nebo mí-
ček). Provedou pokus: změří délku dráhy a čas, za který autíčko sjede dolů.

Pak žáci vypočítají průměrnou rychlost (v = s–t ). 

Pokus provedou 5x (každý žák se vystřídá v měření dráhy a stopování času). Na závěr vypočítáme prů-
měrné hodnoty daných veličin (abychom dosáhli, co nejpřesnější závěrečné hodnoty).

Pracovní list

- viz příloha fyzika 1
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Kopírovatelné materiály

- 15 dvojic (30 kartiček)

average speed
průměrná rychlost
physical quantity
fyzikální veličina
unit of measurement
fyzikální jednotka
length
délka
trajectory of motion
dráha pohybu
unit of length
jednotka délky
meter per second
metr za sekundu

FYZIKA - VýPOČET PRŮMěRNé RYChLOSTI
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inclined plane
nakloněná rovina
toy car
autíčko
stop watch
stopky
time
čas
tape measure
měřící pásmo
do an experiment
provádět pokus
value
hodnota
calculation
výpočet

FYZIKA - VýPOČET PRŮMěRNé RYChLOSTI
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FYZIKA - VýPOČET PRŮMěRNé RYChLOSTI

Příloha - fyzika 1



72

PRACOVNÍ ČINNOSTI - ZáJMY A KONÍČKY

Anotační list

Vyučovací předmět Pracovní činnosti – volba povolání

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 8.-9.

Časová dotace 15 min.

Téma Zájmy a koníčky

Cíle obsahové
Žák popíše své koníčky.
Žák diskutuje ve skupině o zájmech.

Cíle jazykové

Žák vybere z nabídky koníčky, které ho zajímají.
Žák rozdělí jednotlivé zájmy dle toho, jak je vnímá.
Žák představí své koníčky a sdělí, které ho lákají, kterým by se 
chtěl věnovat...

Materiály a pomůcky Pracovní list

Metodický list

Učitel vede žáky v rámci pracovních činností – volby povolání k formulaci vlastních názorů, sebehodno-
cení, přípravě na sebeprezentaci u přijímacího pohovoru. 

Učitel rozdá žákům pracovní list. Každý žák si vybere z nabídky ve cvičení 1 koníčky a zájmy, které dělá 
ve svém volném čase. Se sousedem si anglicky sdělí, co vybrali. Poté vyberou 4 zájmy, kterým se věnují 
nejraději (úkol č.2).

Žáci si znovu přečtou nabídku koníčků, zájmů a roztřídí je podle toho, zda je vnímají jako nudné, zábav-
né... (úkol č.3). Se spolužákem své záznamy porovnají. 

Poté vybere každý žák 3 aktivity, kterým by se chtěl v budoucnu věnovat, vnímá je jako zajímavé a např. 
je ještě nezkusil (úkol č.4). 

Učitel rozdělí žáky do čtyřčlenných skupin, žáci prezentují své zájmy/koníčky, sdělují, jak je vnímají, 
v čem by se chtěli zlepšit ...
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Pracovní list

PRACOVNÍ ČINNOSTI - ZáJMY A KONÍČKY

MY HOBBIES AND INTERESTS 

It is really important to have some interests or hobbies you can do in your free time. They make you 
feel good and help you build extra skills while you are doing something you like.  

1) 

 

 

 

 

 

 

 

2)      Which activities do you like doing? 
1. ________________    2. ________________  3. _________________  4. ________________ 
 

3)      Which activities do you think are…? 
Dangerous Exciting Boring Funny Challenging 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  

4)What other interests/hobbies would you like to develop?  

 

 
 
 
 
 

 

photography, dancing, watching TV, writing poems, 
painting, watching movies, cooking, collecting 
stamps/postcards, sports, playing chess, playing 
computer games, drawing, knitting, chatting, 
watching cartoons, reading books, flying kites, 
travelling, playing the musical instrument, listening to 
music, bundge jumping, yoga, fashion, cars and 
scooters, fishing, playing cards, parachuting, 
windsurfing, karate, judo, ballet, astrology… 
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TěLESNá VýChOVA - SKOK DALEKý

Anotační list

Vyučovací předmět Tělesná výchova

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 8.-9.

Časová dotace 10 min.

Téma Fáze skoku dalekého

Cíle obsahové
Žák pojmenuje  a charakterizuje jednotlivé fáze skoku 
dalekého.

Cíle jazykové Žák odvodí význam klíčových slov z kontextu.

Materiály a pomůcky Kopírovatelné materiály – kartičky, obrázek

Metodický list

Žáci ve skupinách obdrží 4 kartičky s popisem jednotlivých fází skoku dalekého (v angličtině) a obrázek 
znázorňující dané fáze.

Úkolem žáků je porozumět popisu a přiřadit fáze k číslům na obrázku, čímž se seznamují s charakteris-
tikou jednotlivých fází, které si následně prakticky vyzkouší.

Zároveň žáci odvozují význam tučně vytištěných slov. 
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Kopírovatelné materiály

kartičky:

Starting run / Approach run up

 – this is the period of time where the athlete gathers speed for the take-
off. The faster the athlete runs, the more force is converted into the jump.

Take off 

– this is the transition between the run and the jump with the athlete 
propelling his/her body into the air.

Flight 

– this is the period of time when the body is airborne, sending the athlete 
horizontally away from the starting point in the long jump.

Landing 

– this is the point at which the athlete finishes the jump marking the 
distance that they have travelled through the air. The landing area is 
a sand pit.

klíčová slova: gather = nabrat (rychlost), convert = přeměnit, transition = přechod, propel = protlačit 
(tělo dopředu), airborne = letící vzduchem, distance = vzdálenost, sand pit = doskočiště

TěLESNá VýChOVA - SKOK DALEKý
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ZEMěPIS - EU

Anotační list

Vyučovací předmět Zeměpis

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 9.

Časová dotace 20 min.

Téma Evropská unie

Cíle obsahové

Žák pracuje s osvojenými znalostmi probraného učiva  - 
Evropská unie.
Žák interpretuje základní fakta.
Žák spolupracuje se spolužáky, dává do logických souvislostí 
získané znalosti.

Cíle jazykové
Žák umí vyjádřit základní terminologii v anglickém jazyce.
Žák najde vztah mezi definicí a výrazem v anglickém jazyce. 
Žák reaguje anglicky či česky na souhrnné otázky k tématu. 

Materiály a pomůcky Pracovní listy, kartičky pojmů a definic

Metodický list

Učitel rozdá do dvojice pracovní list. Žáci se nejprve soustředí na úkol 1. Odhadují význam slov a své 
návrhy zapíší. Při společné kontrole si význam ověří, případně dopíší správný ekvivalent. Ve dvojici se 
žáci následně ze slovíček zkouší.

Učitel rozdá definice a výrazy (pojmy) - každému žákovi jednu kartičku. Žáci chodí po třídě a hledají si 
k sobě odpovídající dvojici. Dvojice se shromáždí před tabulí. Jakmile všichni vytvoří dvojice, přečtou 
nahlas svůj pojem a definici. Aktivitu můžeme několikrát zopakovat – učitel vybere kartičky, zamíchá je 
a opětovně je žákům rozdá.

Následuje část hodiny v českém jazyku. Probírané učivo se týká Evropské unie.

Na závěr hodiny žáci použijí ve dvojicích pracovní list. Přečtou si otázky v úkolu 2 a ústně na ně zfor-
mulují odpovědi. Byla-li by některá dvojice hotova, může své odpovědi zapsat. Zde si žáci mohou cílový 
jazyk vybrat. Po uplynutí daného časového limitu klade učitel otázky z pracovního listu, může měnit 
jejich pořadí. Žáci na otázky odpovídají nahlas, mohou odpovídat česky i anglicky.
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ZEMěPIS - EU

Pracovní list

1) Translate into Czech. 

Member country

Citizen

Prime minister

Anthem

Responsible

Currency

Government

Maastricht treaty

Trade

Agriculture

Abolish

Include

Diversity

2) Answer the questions.

What is the European Union? 

What are the most important EU institutions? 

What is the most common language in the EU?

How many countries are in the Eurozone?

What is the Schengen Agreement?

What are the symbols of the EU?

When did the Czech Republic join the EU?

Is the Czech Republic member of the Eurozone? 
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ZEMěPIS - EU

Řešení pracovního listu:

1) Translate into Czech. 

Member country Členská země

Citizen Občan, státní příslušník

Prime minister Ministerský předseda

Anthem Hymna

Responsible Zodpovědný

Currency Měna

Government Vláda 

Maastricht treaty Maastrichtská smlouva

Trade Obchod

Agriculture Zemědělství

Abolish Zrušit

Include Obsahovat

Diversity Rozmanitost

2) Answer the questions.

What is the European Union? Political and economic community.

What are the most important EU institutions? The European Parliament, the European Commission, 
the European Court of Justice, the European Central bank

What is the most common language in the EU? English, German and French  

How many countries are in the Eurozone? 15

What is the Schengen Agreement? It abolished passport control and customs check among some 
member states. 

What are the symbols of the EU? Flag, Anthem, Europe Day, Motto

When did the Czech Republic join the EU? In 2004

Is the Czech Republic member of the Eurozone? No
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Kopírovatelné materiály

EU

Political and economic community with its headquarters in 
Belgium, France and Luxembourg

28

Member countries

Eurozone

15 countries where the „Euro“ currency is used

2004

Czech Republic joined the EU

ZEMěPIS - EU
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EU citizens

Citizens of EU member states

12 stars in a circle, blue background

Flag of EU

Ninth Symphony

Anthem of EU

9 May

Europe Day

ZEMěPIS - EU
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„United in Diversity“

Motto

Robert Schuman

Former foreign Minister

The birth of the EU

On 9 May 1950 R. Schuman proposed that France and West 
Germany put together their coal and steel resources in 

a new organisation that other European countries could join

European Economic Community (EEC) changes its name

1993 after the Maastricht Treaty

ZEMěPIS - EU
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ANGLIČTINA - EBOLA

Anotační list

Vyučovací předmět Angličtina

Jazyk Anglický

Jazyková úroveň
A1 A2

Ročník 9.

Časová dotace 25 min.

Téma Ebola

Cíle obsahové
Žák rozdělí dané státy na východoafrické a západoafrické.
Žák předá informace z textu ostatním.
Žák rozhodne o pravdivosti tvrzení na základě textu.

Cíle jazykové
Žák přiřadí slova k jejich definicím.
Žák vybere z textu potřebné informace.

Materiály a pomůcky Texty, slovníky, atlasy, pracovní listy

Metodický list

Žáci pracují ve skupinách po pěti. Každá skupina obdrží text (rozstříhaný na 5 částí). Úkolem každé-
ho žáka je přečíst si svoji část textu a volně v češtině převyprávět ostatním. Nejde o přesný překlad, 
ale stručné shrnutí nejdůležitějšího. Můžeme žákům specifikovat, kolik vět mají ostatním říci (např. 4). 
V případě, že něčemu žák nerozumí a nepochopí danou informaci z kontextu, může využít slovník nebo 
nápovědu v sekci „Vocabulary“, která je k dispozici pro každého ve skupině (můžeme ji promítnout na 
tabuli). Učitel monitoruje proces čtení a předávání si informací a dle potřeby pomáhá.

Následně obdrží každá skupina pracovní listy a vypracuje postupně cvičení 1 až 3. Po každém cvičení násle-
duje společná kontrola. Ke cvičení 2 je zapotřebí atlasu – žáci hledají, kde v Africe je která z daných zemí.

Po kontrole všech cvičení následuje aktivita „Pero doprostřed“, kdy každý žák drží v ruce tužku. Jakmile  
řekne větu týkající se probíraného tématu (cokoliv, co si pamatuje o ebole), položí tužku na lavici. Každý 
žák musí říci 1 větu. Věty se nesmí opakovat. Věta může být v anglickém nebo českém jazyce. Docílíme 
tím reflexe se zapojením všech žáků ve třídě.

Pracovní list

- Ebola texty (výukový časopis Drive, leden 2015), Ebola pracovní listy + klíč k pracovním listům = Web Tasks 
www.drive.fraus.cz
http://www.drive.fraus.cz/cs/cviceni-a-poslechy/january-2015-10151 - Web Tasks - Ebola, pp 4 - 5
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Kopírovatelné materiály

- viz text z časopisu a pracovní listy na zmíněném webu

ANGLIČTINA - EBOLA
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Literatura a zdroje k metodě CLIL
Učebnice a materiály do výuky

Název Učebnice angličtiny pro CLIL - mezipředmětové vztahy Bi, Př, Fy
link http://www.macmillan.cz/bk-science.htm#.VS5va_msWBY

http://www.macmillanenglish.com/courses/macmillan-science/
popis Učebnice patří do nové řady Macmillan Vocabulary Practice Series, obsahuje podklady 

pro zařazení mezipředmětových vztahů do výuky (zaměření na témata z přírodovědných 
předmětů). Je vhodným zdrojem pro výuku CLIL. 
Učebnicová řada (1 – 4 díl) je doplněná pracovními sešity, metodickou příručkou pro uči-
tele (vhodné pro učitele anglického jazyka i nejazykáře) a je doplněná DVD. 

Název Učebnice Inspiration D, Bi, Z, Tv, ICT
link http://www.macmillaninspiration.com/new/resources/web-projects
popis Zdroj nápadů a inspirací do výuky se zaměřením na využití metody CLIL. Pracovní listy 

napříč kurikulem a všemi předměty jsou součástí učebnicové řady Inspiration. Učebni-
cová řada patří do nové řady Macmillan Vocabulary Practice Series, obsahuje podklady 
pro zařazení mezipředmětových vztahů do výuky (zaměření na témata z přírodovědných 
předmětů). Jednotlivé pracovní listy jsou doplněné tzv. Teacher ś notes – metodikou pro 
zařazení pracovního listu do výuky. 

Název English for Primary Teachers + Audio CD Pack, Teacher ś handbook Prv, Př, Z, Bi,D, Sv
link http://www.oup.cz/jazykove-prirucky-pro-ucitele/english-for-primary-teachers-audio-cd-

pack-0194375625.html

http://www.oup.cz/jazykove-prirucky-pro-ucitele/oxford-basics-for-children-vocabulary-
activities-0194421953.html

http://www.oup.cz/zjednodusene-cetby/oxford-read-and-discover-levels-1-2-teacher-s-
handbook-0194646475.html

popis Metodická příručka pro učitele, která se mimo jiné opírá o metodu CLIL a napomůže uči-
telům základní školy zařadiv vhodné aktivity této metody. Jako doplnění je vhodné využít 
řadu Oxford basics. 

Název ThE CLIL RESOURCE PACK Second Edition WITh INTERACTIVE WhITE-
BOARD SOFTWARE

Bi, Vz, Fy, D, Z, 
Vv, hv

link http://www.levneucebnice.cz/p/the-clil-resource-pack-second-edition-with-interactive-
whiteboard-software/?gclid=CJajmMTC-MQCFWrkwgodE7QA2Q

popis Materiál  nabízí více než 120 motivačních aktivit pro CLIL, skládá se z Balíček, kopírova-
telné Resource Book a software doprovodné IWB (interaktivní tabule).  Materiály jsou 
vhodné pro základní vzdělávání.
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Literatura a texty k vyžití metody CLIL

Název Benešová,B., Vallin P. (2015), CLIL - inovativní přístup nejen k výuce 
cizích jazyků. Praha, Pedagogická fakulta UK

Popis metody,M, 
Pč, Prv, Př, Tv, 
hV, Vl, Fy, Ivt, 
Che, D

popis První publikace o CLILu, která vyšla v ČR nezávisle na jakémkoliv projektu.
Kniha obsahuje sekce: Charakteristika a podoby CLILu, Přinosy a rizika CLILu, CLIL v evrop-
ském kontextu, CLIL v České republice, projekty týkající se CLILu v ČR, didaktické principy 
CLILu, zavedení CLILu do škol - praktické tipy pro ředitele škol a učitele, specifika vyučova-
cí jednotky CLIL, ukázky výukových plánů

Název Bertaux, P., Coonan, C. M., Frigols-Martín, M. J., & Mehisto, P. (2010). The CLIL teacher’s 
competences grid.

link http://lendtrento.eu/convegno/files/mehisto.pdf

Název Coyle, D., hood, P., & Marsh, D. (2010). CLIL: Content and language intergrated lear-
ning. Cambridge: Cambridge University Press. (161–163)

Název hansen-Pauly, M.-A. et al. (2009). Teacher education for CLIL across contexts. From 
scaffolding framework to teacher portfolio for CLIL. Derectorate-General for Education 
and Culture.

Název Marsh, D., Mehisto, P., Wolff, D., & Frigols-Martín, M. J. (2010). The European Fra-
mework for CLIL Teacher Education. Graz, Austria: European Centre for Modern Langua-
ges.

link http://clil-cd.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=C0kUO%2BvEc6k%3D&tabid=2254&langua-
ge=en-GB

Název Maljers, Anne, Marsh, David, and Wolff, Dieter, ed. 2007. Windows on CLIL: Content and 
Language Integrated Learning in the European Spotlight. La haye: European Platform 
for Dutch Education, and Graz: European Centre for Modern Languages.

link http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/Bibliographie_EMILE.pdf

Název Marsh, David and Mehisto, Peeter (2009), CLIL Practice : Perspectives from the Field, 
CLIL Cascade Network, May 2010. Publication en ligne

link www.icpj.eu/?id=cover

Název Content and Language Integrated Learning (CLIL)at School in Europe Popis metody
link http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/eurydice/CLIL_EN.pdf

Zdroje CLIL
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popis Příručka spíše teoretického charakteru se základními informacemi o metodě CLIL, jejím 
postavení v Evropě, obsahuje i praktické rady pro učitele týkající se hodinové dotace 
a možností hodnocení atd.

Název Content and Language Integrated Learning v ČR Popis metody
link http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/content-and-language-integrated-

learning-v-cr
popis Krátký článek MŠMT stručně popisující principy metody CLIL, který zároveň představuje 

možnosti její integrace do výuky a momentální situaci v České republice. 

Název CLIL aneb přirozené použití cizího jazyka pro reálnou komunikaci Popis metody
link http://www.nuv.cz/vystupy/clil-aneb-prirozene-pouziti-ciziho-jazyka-pro-realnou?high-

lightWords=clil
popis Článek, ve kterém naleznou učitelé odpovědi na nejčastější otázky týkající se metody CLIL.

Výstupy z projektů

Název CLIL do škol– sborník z konference M, Z, hv, Vv
link http://is.muni.cz/repo/1083069/sbornik_CLIL.pdf
popis Sborník obsahuje výstupy z projektu Tvorba metodických

Materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 
na 2. stupni základních škol a nižších víceletých gymnáziích. 

Název Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních 
škol a nižším stupni víceletých gymnázií

M, ČJ, Př, Z, D, 
F, Ch ,Vv, hv, Tv, 
Ov, Pv, Tv

link http://clil.nidv.cz/
popis Soubor metodických listů, které prezentují  nejrůznější  možnosti, jak využít metodu CLIL, 

která spočívá v integraci cizího jazyka (angličtiny, němčiny a francouzštiny) a  odborného 
předmětu.

Vzdělávání,  kurzy, e-learning

Název Content and Language Integrated Learning (CLIL) Essentials
link http://www.britishcouncil.cz/pro-ucitele/online-kurzy/clil-essentials

https://www.teachingenglish.org.uk/article/clil-%E2%80%93-how-do-it
popis Kurzy jsou zaměřené na osvojení si dovedností potřebných k propojení výuky angličtiny 

s ostatními předměty.  Jsou k dispozici online.

Název Metoda CLIL poprvé v naší škole
link http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=45725&opera-

ce=detail

Zdroje CLIL
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popis Seminář nabízí širší pohled na kombinaci jazykové výuky a výuky odborného předmětu, 
tzv. metodu CLIL (Content and Language Integrated Learning). Témata semináře se dotý-
kají pěti oblastí, která jsou v tomto pořadí postupně prezentována: 1. Představení metody 
CLIL, 2. Plánování vyučovací hodiny s metodou CLIL, 3. Výukové materiály a zdroje – tipy 
a náměty, 4. Ukázky metody CLIL ve výuce, 5. Hodnocení žáků a metoda CLIL.

Metodiky a jiné praktické publikace

Název Seznamte se s CLILem M, Ov, Bi, Z, D
link http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/Publikace_ke_stazeni.pdf
popis Předkládaná publikace obsahuje „top 12“ praktických charakteristik CLIL, které vystihují 

podstatu a možnosti uplatnění CLILu v českém prostředí. Cílem publikace je ukázat, jaké 
nové možnosti CLIL otevírá pro žáky základních a středních škol, pro jejich učitele. Přináší 
názorný vhled do problematiky CLIL, poučení pro již praktikujícího CLIL učitele, ale i pro 
toho, který s CLIL výukou teprve začíná nebo o CLILu nikdy neslyšel a rád by zkusil prvky 
integrované výuky začlenit do výuky. I když je primární cílovou skupinou učitel odborného 
předmětu, věříme, že bude publikace inspirací i pro vyučující cizího jazyka.

Název CLIL aneb moderní vzdělávání pro 21. století,  Minimetodika Popis metody
link http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=43509&view=5473
popis Metodický materiál se základními informacemi o použití metody Clil ve výuce.

Název Clil ve výuce – jak zapojit cizí jazyky do výuky M, D, Vz, Př, Bi
link http://www.nuv.cz/uploads/Publikace/CLIL_ve_vyuce.pdf
popis Příručka otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se 

plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu.

Název CLIL konferenční brožura 2012 M, D, Sv, hv
link http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=44755&view=2893&view=2893
popis Tato v pořadí již 3. mezinárodní CLIL konference seznamuje širší veřejnost s

obsahem právě vydané publikace Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií.

Název CLIL - Digofolio M, ČJ, Př, Z, D, 
F, Ch ,Vv, hv, Tv, 
Ov, Pv, Tv

link http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2893
popis Digifolio k metodě  CLIL obsahuje řada informací, článků a metodických materiálu, které 

souvisí s zařazováním metody CLIL do výuky v základním a středním vzdělávání.

Zdroje CLIL
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Název Implementace CLILu do české školy M, D, Z, Bi
link http://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/17657/POJETI-PRINCIPY-A-CILE-CLIL-VYUKY.html/
popis Seriál článků zveřejněných na Metodickém portálu www.rvp.cz. Učitelé zde najdou články 

teoretické, praktické i odkazy na zajímavé zdroje, projekty a školy, které CLIL již delší dobu 
implementují do své výuky.

Název CLIL v české školní praxi M, Vv, Vz, ICT, 
Ch, Z, D, TV

link http://www.vys-edu.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=600139&id_doku-
menty=3987

popis Materiál, který je výstupem projektu Výuka angličtiny napříč předměty na ZŠ, G a SOŠ 
kraje Vysočina, jehož cílem bylo podpořit jazykové vzdělávání v AJ na vybraných školách 
Kraje Vysočina prostřednictvím metody CLIL. 

Název Cizí jazyky napříč předměty 2. st. ZŠ a odpovídajících ročníků vícele-
tých G

M, ČJ, Př, Z, D, 
F, Ch ,Vv, hv, Tv, 
Ov, Pv, Tv

link http://clil.nuv.cz/
popis Moderní CLILová příručka, tentokrát pro 2. stupeň ZŠ. Její součástí je nejen základní meto-

dika, ale také vybrané ukázky dobré praxe z AJ, NJ a FJ.

Videa

Předmět Matematika 1. stupeň
link https://www.youtube.com/watch?v=L_NuJKNT0H0

Předmět Matematika 2. stupeň
link https://www.youtube.com/watch?v=Bh97UtWesK8&feature=related

Předmět Přírodověda – 1. stupeň
link https://www.youtube.com/watch?v=dyWeAgPzmF0

Předmět Ruční práce Rumunsko – 1. stupeň
link https://www.youtube.com/watch?v=hsYE6s4pAV0&feature=related

Předmět Tělesná výchova – 1. stupeň
link https://www.youtube.com/watch?v=6oNYmIJBZ_A&feature=related

Předmět Matematika - Gymnázium
link https://www.youtube.com/watch?v=sydD23PY2vY

Zdroje CLIL
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Předmět Tělesná výchova - Gymnázium
link https://www.youtube.com/watch?v=v1juwdOmPIM

Předmět Biologie - Gymnázium
link https://www.youtube.com/watch?v=_C41yj1NjIg

Předmět Zeměpis – Střední odborná škola
link https://www.youtube.com/watch?v=G5dnjr-mIVk

Předmět Biologie – Střední pedagogická škola
link https://www.youtube.com/watch?v=M9KzMofYgBM

Předmět Občanská nauka – Střední pedagogická škola
link https://www.youtube.com/watch?v=4xkgzrpLodc

Předmět Fyzika – Střední pedagogická škola
link https://www.youtube.com/watch?v=0mAjbapAUEs

hry využitelné při výuce CLIL

Název  CLIL & EFL GAMES & ACTIVITIES
link  http://www.gameforclil.blogspot.cz/

Název  Communication Games and Activities for CLIL
link  http://www.scribd.com/doc/16111303/Communication-Games-for-CLIL

Zdroje CLIL
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Cizí jazyky pro život
Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a učitelů

základních škol zaváděním rodilých mluvčích a metody CLIL
Financováno z Evropského sociálního fondu (Operačního programu

Vzdělávání pro konkurenceschopnost) a státního rozpočtu České republiky
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/55.0006

Doba trvání: 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
Schválené náklady projektu: cca 56 milionů Kč

V projektu byly realizovány tyto dílčí aktivity:

Rodilí mluvčí do škol
Ve více než 200 základních školách v celé ČR bylo zapojeno v rámci projektu • 141 rodilých mluvčí pro anglický, 
německý a francouzský jazyk, kteří svými aktivitami podpořili v hodinách cizích jazyků, v ostatních předmětech 
i mimo výuku přes 31 tisíc žáků.
Pilotně jsme zavedli a ověřili • centralizovaný systém kaskádovité podpory rodilých mluvčí a škol (metodické, 
odborné, vzdělávací i organizační), který by mohl v budoucnu sloužit jako metodický a koncepční návod pro 
systémovou práci s rodilými mluvčími v českých školách.

Podpora internacionalizace škol
Cyklus seminářů (Grantové příležitosti - Finanční zdroje a možní partneři, Příprava a realizace projektů, 
Vedení projektů) a konzultace k tvorbě projektových žádostí, k fungování školního projektového systému 
a k mezinárodním aktivitám škol.
Vzdělávání absolvovalo 80 učitelů a učitelek základních škol z celé ČR.

Nebojte se CLIL 
(Content and Language Integrated Learning – Integrovaná výuka odborného předmětu a cizího jazyka)

Propagace metody CLIL, odbourávání nedůvěry a podpora škol i učitelů při jejím širokém zavádění (návody, jak • 
na to pro začínající i pokročilé, pro učitele CJ i „nejazykáře“, jak orientovat školu na CLIL).

Metodické vedení a vzdělávání rodilých mluvčí k využívání a zavádění CLIL ve školách, kde působí, a odborná • 
a vzdělávací podpora učitelů při popularizaci a využívání této metody.

Realizací 80 seminářů, ukázkových hodin nebo akcí na klíč pro školy a 200 konzultací bylo v rámci projektu 
podpořeno 250 učitelů základních škol v celé ČR a v následné výuce 5.000 žáků v hodinách vedených 
metodou CLIL.

Brána jazyků – jazykové vzdělávání
Prezenční jazykové kurzy • se zaměřením na aplikaci metody CLIL pro učitele nejazykových předmětů v 13 krajích 
ČR (38 kurzů angličtiny a 1 kurz francouzštiny), které absolvovalo 480 pedagogických pracovníků.

Individualizovaný řízený blended learning zaměřený na rozvoj ústních komunikačních dovedností a zavádění • 
metody CLIL (na základě výsledku veřejné zakázky pilotně zaveden a ověřován výukový systém DynEd). Do 
pilotního zavedení a ověření bylo zapojeno 1.200 žáků (89 tříd) a 72 učitelů z 24 základních škol.  
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Výstupy KA 03
 podpořeno 211 škol konzultacemi, školením a metodickým vedením k zavádění nebo rozšiřování • 
využití metody CLIL ve výuce 

podpořeno 971 učitelů při zavádění a rozvoji výuky na ZŠ metodou CLIL• 

zapojeno 17 lektorů vyškolených NIDV v projektu CLIL (2010-2011)• 

 proškoleno 8 tutorů/koučů rodilých mluvčích, kteří je metodicky vedli k využívání CLIL ve školách, • 
kde působili

proškoleno 109 rodilých mluvčích k využívání a zavádění metody CLIL• 

Naplnění výstupů KA 03 Nebojte se CLIL

24 seminářů pro školy začínající s CLIL nebo školy, které chtějí rozvíjet 

23 ukázkových hodin CLIL s následným metodickým rozborem 

19 akcí na klíč pro pedagogické sbory škol k metodám a formám zavádění CLIL 

150 individuálních konzultací k zavádění CLIL 

V následujícím grafu č. 1a) je patrné, že nejvíce podpořených osob bylo v dílčí aktivitě Konzultace 
(339 osob) a vzdělávacím programu na objednávku (267 osob). V ukázkových hodinách bylo podpořeno 
187 osob a ve vzdělávacích programech 178 osob. 

Graf č. 1a) Přehled počtu podpořených osob v jednotlivých dílčích aktivitách KA 03 
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Monitorovací indikátory KA 03

Sborník výukových materiálů zaměřených na CLIL – 1 ks v elektronické a tištěné verzi

Proškolený učitel k metodě CLIL (250 osob) – podpořeno 971 učitelů

Žák podpořený výukou CLIL (5.000 žáků) – podpořeno 5.042 žáků

Zapojením min. 10 lektorů - odborníků na metodu CLIL - zapojeno 17 lektorů vyškolených NIDV 
v projektu CLIL (2010 - 2011), kteří se zapojili do školení, konzultací a ukázkových hodin

Graf č. 1b) uvádí kolik podpořených osob se zapojilo v jednotlivých krajích. Nejvíce se jich proškolilo 
v Ústeckém kraji (159 osob) a nejméně v Moravskoslezském kraji (10 osob). V ostatních krajích se počet 
podpořených osob pohybuje od 33 do 119 osob (Plzeň/33, Brno/42, H. Králové/45, Pardubice/58, 
K. Vary/59, Olomouc/64, SČ/70, Liberec/100, Č. Budějovice/101, Jihlava/111, Zlín/119).

Graf č. 1b) Přehled počtu podpořených osob v jednotlivých krajích

Výstupy KA 03
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Slovo závěrem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

věříme, že se nám nejen samotným projektem Cizí jazyky pro život, ale také touto skromnou publikací alespoň 
malým dílem podařilo přispět k popularizaci metody CLIL v českých základních školách.

I přesto, že využívání CLIL klade zvýšené nároky na přípravu hodin a jejích plánování, koordinaci učiva a spolupráci 
vyučujících cizích jazyků s učiteli ostatních předmětů, nachází tato metoda stále širší uplatnění. Hodiny, do 
kterých je CLIL zařazen, žáky motivují a baví a rovněž samotní učitelé vnímají takové formy práce jako podnětné 
a zajímavé.

Metoda CLIL samozřejmě není dogmatem a každopádně je na rozumném posouzení vedení školy a zvážení 
každého učitele a učitelky, zda ji budou aspoň někdy a některých předmětech využívat, či nikoliv. Pro její širší 
uplatnění je ovšem důležité, aby se učitelé zdokonalovali v cizích jazycích, což by mělo být pro každého pedagoga 
osobní i profesní výzvou.

Přáli bychom si, aby byl Sborník využíván nejen jako inspirace pro obohacení výuky, ale také jako manuál pro 
vyhledávání dalších informací, zdrojů a námětů k tomuto tématu. A také Vám přejeme hodně radosti a profesního 
uspokojení při práci s Vašimi žáky při využívání metody CLIL.

Věra Mühlheimová, 

manažerka klíčové aktivity Nebojte se CLIL projektu Cizí jazyk pro život
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