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 STORYTELLING - VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ 

 Vyprávění příběhů může být důležitou součás� nejen ve výuce AJ, ale i v 
 životě. Rozvíjí nejen jazykové schopnos�, ale dokáže vytvořit velmi pozi�vní 
 atmosféru ve skupině a utužit kolek�v. 

 1. RIDDLES 

 Pomůcky  :  Hádanky 

 Různé  : Hádanky může říkat učitel, můžou se dát napsané  dětem do skupinek 
 a řeší je společně ve skupinách nebo individuálně. 

 Popis  : Dávání hádanek je výborná ak�vita na zahájení nebo ukončení výuky. 
 Dě� většinou baví a zapojit se mohou všichni. 

 Příklad hádanek: 
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 Další hádanky online např.  ZDE  . 
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https://parade.com/947956/parade/riddles/


 2. INTRODUCTIONS / A SPEAKING ACTIVITY 

 Pomůcky  :  ŽÁDNÉ 

 Různé  :  vytvoření dvojic 

 Popis  :  Tato ak�vita může být buď seznamovací  ak�vitou a nebo jen 
 ak�vitou zaměřenou na jakékoliv téma (dovolená, poslední 
 strávený víkend, nejlepší prázdninový zážitek, …) 

 Žáci ve dvojicích zjišťují od partnera informace osobní (kde bydlí, 
 sourozenci, koníčky, …) nebo ak�vitu kterou dělali o víkendu, na 
 dovolené apod. Každý má roli posluchače a mluvčího a každý má 
 zodpovědnost přeříkat ostatním „příběh“ svého partnera. 

 Určeno  k  :  Rozvoji komunika�vních schopnos� v AJ,  porozumění a 
 odbourání strachu z mluvení (často se dětem mluví snáze, když 
 převyprávějí příběh někoho jiného, než když musí mluvit o sobě). 
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 3. DRAWING EXERCISE 

 Pomůcky  :  papír + tužka 

 Různé  :  vytvoření dvojic 

 Popis  :  Ve dvojicích je každý požádán, aby  nakreslil svého partnera, aniž 
 by mu svůj obrázek ukázal (jakákoliv kresba: zepředu, ze strany, 
 hlava, celé tělo, pouze nohy, ….). Cílem této ak�vity je popsat 
 emoce spojené s �mto úkolem a vyjádřit pocity v čem jsou či 
 nejsou dobří. Zábavnou formou dě� prozkoumávají svoji 
 sebedůvěru nebo její nedostatek k vlastním talentům a 
 krea�vitě. Zjišťují, že neporovnáváme obrázky z pohledu kvality, 
 protože všechny jsou úžasné (nehodno�me, netestujeme,  právě 
 kvůli hodnocení ztrácíme sebedůvěru k různým činnostem – 
 malování, mluvení, zpěv, …). Rozvíjíme diskusi o důležitos� 
 krea�vity, která přichází od srdce a jak storytelling může být její 
 důležitou součás�. 

 Určeno  k  :  Rozvoji komunika�vních schopnos� v AJ  a myšlení, k uvolnění 
 napě� a získání příjemného pocitu ve třídě. 

 6 



 4. Příběh v kruhu „What's in the Pot“? 

 Pomůcky  :  Papírky + tužka 

 Různé:  Sedíme s žáky v kruhu (při větším počtu  lze udělat více kruhů) 

 Popis  :  Tuto ak�vitu lze nazvat „an icebreaker  into simple story making“ 
 (prolomení ledů ve vytváření příběhu). Žáci dostanou papírek, na 
 který napíší 1 anglické slovo (podstatné jméno, sloveso, … 
 cokoliv), které pomáhá vytvořit děj a je tedy vloženo do příběhu 
 (papírky se mezi žáky promíchají). Cílem tohoto cvičení je 
 pobavit se, dát volný průběh fantazii. Každý zúčastněný se cí� 
 volný v pokračování, když na něj dojde řada (žáci na sebe 
 navazují v kruhu po směru hod. ručiček). Hlavním pravidlem je 
 „cokoliv se může v příběhu stát“, příběh nemusí být reálný, ale 
 musí na sebe navazovat. Vypravěč tudíž musí poslouchat pečlivě 
 předchozí vypravěče a sledovat, jak se děj vyvíjí. Každý, kdo je na 
 řadě, pokračuje v ději a vždy do něj vloží slovo, které bude mít na 
 papírku. Vyprávění bývá často velmi zábavné. Variant, jak 
 vytvořit takový příběh, je spousta. Pokud učitel chce mít příběh 
 na konkrétní téma, může si napsat slova sám, vložit do krabičky a 
 dě� si je vytáhnou. Tím si zajis� jakýsi „plot of a story“. Může i 
 určit čas, ve kterém bude vyprávěn (minulý, budoucí, …), může 
 zvolit novou slovní zásobu, kterou chce, aby se dě� naučily. 
 Možnos� jsou neomezené. 

 Určeno  k  :  Žáci si rozvíjí své komunikační schopnos�  – mluvení, porozumění, 
 grama�ka, slovní zásoba. Rozvoj fantazie a krea�vity. 
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 5. Finish the story … 

 Pomůcky  :  Papír + pero 
 Vhodný začátek příběhu + na dokreslení atmosféry může být 
 nějaké zvukové pozadí - lze přehrát z tabletu, telefonu, 
 interak�vky… Připravené zadání pro žáky. 

 Různé:  Zadání můžeme přizpůsobit probírané grama�ce  nebo tématu… 
 Slabším žákům může učitel poskytnout text v �štěné podobě 
 jako oporu, případně jim zjednodušit zadání. 

 Popis  :  Učitel vytvoří relaxovanou atmosféru.  Pus� zvuky nebo hudbu na 
 pozadí, nechá žáky se uvolnit a zaposlouchat. Naladí je na to, že 
 se stanou součás� příběhu … Zvuky ztlumí a začne číst klidným 
 hlasem text… Na konci textu dá žákům cca 30 sekund na doznění 
 příběhu za doprovodu tlumených zvuků a pak zadá úkol. Na 
 psaní nechá 5-10 minut (podle žáků). Vyzve dobrovolníky ke 
 sdílení… 

 Určeno  k  :  Žáci si rozvíjí představivost i jazykové  dovednos� – porozumění 
 mluvenému slovu, tvůrčí psaní, grama�ku, slovní zásobu. 
 Uvolněná atmosféra přispívá k rozvoji fantazie a krea�vity. 

 Příklad:  A BOAT TRIP… 

 Zvuky na pozadí:  h�ps://youtu.be/L35zRRDmUUM 

 Text:  Imagine, you are in a boat in the middle of  a lake. 
 You set on a boat trip to meet the Loch Ness Monster. 
 The surface of the water is smooth and calm. Everything is 
 quiet... Just some birds are singing somewhere in the distance. 
 You are slowly rowing the boat to the centre of the lake. You are 
 not afraid, just curious… You are watching the surroundings 
 carefully. Suddenly, the water starts bubbling next to your boat. 
 From the depth, a slimy grey creature appears… Very peacefully, 
 it looks at you and starts talking to you in a human voice.  … 
 (pause for 30 seconds) 

 Task: 
 Write the message Nessie gave you for yourself and for mankind. 
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 6. Kostky jsou vrženy… “Story Cubes” 

 Pomůcky  :  Kostky  “Story Cubes”  v dostatečném počtu,  ve škole 
 máme 3 sady. Lze je také nahradit online verzí 
 (5 nebo 9 kostek) zde: 
 h�ps://davebirss.com/storydice/ 

 Různé:  Žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích  nebo 
 ve skupinách - podle zadání. 

 Popis  :  Tuto ak�vitu lze přizpůsobit schopnostem  žáků a také 
 dovednostem, které chceme procvičovat (mluvení, psaní…). 

 Možnos�:  1) Seznamovací ak�vita / nebo zahřívací  ak�vita s jednou 
 kostkou. Každý žák hodí 1x kostkou a jeho úkolem je říci o sobě 
 cokoliv pravdivého se vztahem k danému obrázku. 

 2) Two true, one false. Ak�vita se 3 kostkami. Podobně jako u 
 ak�vity 1 si žák hodí, tentokrát ale 3 kostkami. Vymyslí o sobě 3 
 věty - 2 pravdivé, jednu nepravdivou. Spolužáci hádají, která věta 
 je nepravdivá. 

 3) Mini-story. Ak�vita se 3 kostkami - průprava pro delší 
 vyprávění. Zadáme začátky vět: 
 Once upon a �me, there was … 
 He /She /It … 
 In the end, s/he … 

 4) Tell me a story. Standardní způsob hry s 6 kostkami, 
 alterna�vně má 1 žák 1 kostku a tvoří příběh na všech 6 obrázků 
 na ní. Úkolem žáka je pospojovat všech 6 obrázků do příběhu: 2 
 kostky pro úvod (zaujmout pozornost!), 2 kostky pro hlavní 
 zápletku a 2 kostky pro zakončení příběhu. Nic není “špatně”, 
 příběh může být “neuvěřitelný”, vše je OK. 
 Můžeme opět poskytnout “kostru” - začátky vět, spojovací 
 výrazy… 
 Once upon a �me, there was … 
 One day, s/he … 
 Suddenly, … 
 Unfortunately, … 
 Then … 
 And then … 
 A�er that … 
 Finally … 
 In the end … 
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https://www.heureka.cz/?h[fraze]=story%20cubes,%20p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy%20z%20kostek&o=3
https://davebirss.com/storydice/


 Žák nebo žáci se připraví (můžou písemně) a následně prezentují 
 příběh ostatním. Spolužáci dají vypravěči zpětnou vazbu, 
 zapíšeme neznámá slova na tabuli… Podobně lze pracovat i s 5 
 nebo 9 kostkami v online verzi. 

 5) Presenta�on! Žák si vybere kostku, hodí a na daný obrázek 
 připraví krátkou prezentaci (5-10 vět), spolužáci mohou na závěr 
 položit 1-2 otázky. 

 6) Rolling story. 4-6 kostek. Žáci sedí ve větší skupince kolem 
 stolu - nejlépe po 6 - 8 lidech. První hodí kostkou a začne příběh: 
 Once upon a �me, there was …  Další hodí jinou kostkou  a musí 
 navázat na předchozího. Poslední by měl příběh smysluplně 
 uzavřít. 

 7) Příběh podle šablony - pro méně pokročilé žáky je možné 
 využít strukturu příběhu, do které jen doplňují. Vzor  ZDE  nebo 
 ZDE  (kostky spíše pro inspiraci) nebo vyprávění snu  ZDE  . 

 8) Past simple + con�nuous. Tvorba souvě� ze 2 obrázků. Žáci si 
 mohou obrázky buď normálně “hodit” 
 nebo je můžeme nechat vybrat. Tvoří 
 souvě� jako např.:  He lost his glasses 
 when he was sailing his boat. 
 Věty prezentují spolužákům, společně 
 opravíme případné chybky. Lze zvládnout i s online kostkami, 
 žáci si vždy 2 kostky vystřihnou, vloží do dokumentu a utvoří 
 souvě�. 

 Určeno  k  :  Žáci si rozvíjí své komunikační schopnos�  – mluvení, slovní 
 zásobu, psaní, použi� grama�ky v kontextu. Hra podporuje 
 rozvoj fantazie a krea�vity. 
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https://eltexperiences.com/wp-content/uploads/2018/08/Rory-Story-Cubes-Writing-Template.pdf
https://docs.google.com/document/d/1GNxwk7Y4d7OhrD1K49CStpVIu2hsBR7vfgdlRha5stk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aG9AVoDnserZF2vTjeu_9rkN4u3Ex-eruwIQxa0-nFs/edit?usp=sharing


 PRONUNCIATION 

 Výslovnost je třeba mít naposlouchanou, proto je vhodné dětem doporučit 
 sledování filmů, seriálů v originále (např. Ne�lix) 

 1.  Trénování plynulos� jazyka – rytmus 

 Pomůcky  :  Tabule 

 Různé  : Možnost procvičování i individuálně, dáme-li  dětem text na papíře. 

 Popis  : Na tabuli napíšeme: 

 1.  Me  You  Him  Her 

 Dě� přečtou zájmena z tabule v rytmu (mohou vytleskávat). Postupně 
 přidáváme slova, ale rytmus zůstává stejný (to, co je mezi zájmeny se snažíme 
 říci tak rychle, abychom udrželi původní rytmus). Postupně přidáváme slova 
 (viz 2., 3. a 4.).  Rhythm between stressed words is  always the same! 

 2.  Me  You  Him  Her 

 and  and  and 

 3.  Me  You  Him  Her 

 and then  and then  and then 

 4.  Me  You  Him  Her 

 and then  it is  and then it is  and then  it is 

 (zde se snažíme co nejvíce zkrá�t  „it is“ = „it's“  ) 

 5.  Me  You  Him  Her 

 and then  it is  not  and then it is not  and  then it is not 

 Určeno  k  :  Rozvíjení plynulé anglič�ny. 
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 2.  Zvuky písmen 

 Čtení v anglickém jazyce je odlišné od čtení českého jazyka. Žáci si musí 
 uvědomit, že jedno písmeno se může číst různě. 

 Pomůcky  :  Pracovní list 

 Popis  : Dětem rozdáme pracovní list a necháme je samostatně  pracovat. Mají 
 spojit 3 slova, kde se podtržené písmeno/ písmena čtou stejně (čerpáno z 
 kopírovatelných materiálů z  Primary Pronuncia�on  Box by C. Nixon and M. 
 Tomlinson, Cambridge University Press 2005  ) 

 Řešení:     1.  computer-happy-party 

 2.  teeth – bath - nothing 

 3.  when – where – why 

 4.  cheese – chair – child 

 5.  nice – dance – city 

 6.  giraffe – jungle – orange 

 7.  sugar – fish – shout 

 8.  photo – laugh – careful 

 9.  who – hockey – hungry 

 10.  houses - buses - dresses 

 Určeno  k  :  Uvědomění-si různých možnos� čtení písmen.  Zlepšení 
 výslovnos�. 
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 2.  Správná výslovnost pravidelných sloves 

 Pomůcky  :  Tabule s vy�štěnými kartami nebo projektor. 

 Popis  : Přesto že se pravidelná slovesa tvoří „pravidelně“  – ed  , dochází ke 
 změnám ve výslovnos�. Níže uvedenou pomůckou můžeme dětem rozdílnou 
 výslovnost více přiblížit a objasnit. 

 3 chlapci:  T  om,  D  an a S  id  .  Červeně zvýrazněná písmena  jsou pomůcky ke 
 správné výslovnos� - viz další strana k �sku. 
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 T  OM  (vyslovujeme  „t“  ) 

 – souhláska před  -ed  je  nezvučná (voiceless) – viz.  zelená 

 T  om 

 wal  k  ed  /t/  home 

 coo  k  ed  /t/ 

 wat  ch  ed  /t/  TV 

 jum  p  ed  /t/  into the bed 

 D  AN  (vyslovujeme  „d“  ) 

 – souhláska před  -ed  je  zvučná (voiced) – viz. zelená 

 D  an 

 arri  v  ed  /d/ 

 ope  n  ed  /d/  his mail 

 pho  n  ed  /t/  his mum 

 craw  l  ed  /t/  into bed 

 S  ID  (vyslovujeme  „id“  ) 

 – končí-li slovo na  „t“  nebo  „d“ – viz. zelená 

 S  id 

 sprin  t  ed  /id/  to the airport 

 boar  d  ed  /id/  the airoplane 

 lan  d  ed  /id/  in New York 

 lif  t  ed  /id/  the suitcase 

 wai  t  ed  /id/  for taxi 

 hea  d  ed  /id/  to bed 

 14 



 3. Učíme přízvuk pomocí gumiček 

 Pomůcky  :  Gumičky do vlasů (barevné froté jsou bezpečné). 

 Popis  :           Seznam se slovy, která chceme procvičovat  - nejlépe s graficky 
 vyznačenými přízvuky (jako karta 1). S žáky nacvičujeme 
 výslovnost, přízvuk předvádíme natažením gumičky vodorovně 
 mezi prsty. 

 Varianty:  Můžeme využít i cvičení na výslovnost z  učebnice. Při nácviku 
 složitého slova můžeme začít od přízvučné slabiky a celé slovo na 
 ni postupně “nabalit”  (karta 2). Gumičky lze využít i na nácvik 
 větné intonace, natahujeme ver�kálně (nahoru nebo dolů) (karta 
 3), číslovky (13x30, 14x40)  ZDE  . 

 Určeno  k  :  Uvědomění si správného přízvuku nebo intonace,  zapojení více 
 smyslů do učení, vizualizace, TPR. 
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 1) NOUN x VERB 

 re  cord 
 to re  cord 
 ex  port 
 to exp  ort 
 im  port 
 to imp  ort 
 re  bel 
 to re  bel 
 de  sert 
 to de  sert 

 2) Prac�se long words: 

 ●  STRA /ˈstreɪ/ 
 ●  STRA�on /ˈstreɪʃən/ 
 ●  giSTRA�on /dʒɪˈstreɪʃən/ 
 ●  regiSTRA�on /ˌrɛdʒɪˈstreɪʃən/ 

 ●  FRI /frɪ/ 
 ●  FRIge /ˈfrɪdʒə/ 
 ●  FRIgera /ˈfrɪdʒəˌreɪ/ 
 ●  FRIgerator /ˈfrɪdʒəˌreɪtər/ 
 ●  reFRIgerator /rɪˈfrɪdʒəˌreɪtər/ 

 ●  MO /mɑ/ 
 ●  MOme /ˈmɑmə/ 
 ●  MOmeter /ˈmɑmətər/ 
 ●  therMOmeter /θərˈmɑmətər/ 

 3) Prac�se the intona�on: 
 Nice to meet  ↓  you. 

 Take your shoes  ↓  off. 

 Where do you come  ↓  from? 

 That’s a perfect  ↓  gift! 

 How nice of  ↓  you! 

 They didn’t like the film, did  ↓  they? 

 She’s smart, isn’t  ↓  she? 

 What a beautiful  ↓  story! 

 Do you like your new  ↑  shirt? 

 May I borrow your  ↑  book? 

 Will she  ↑  agree? 

 Would you like  ↑  tea or  ↓  coffee? 

 Is Jane coming  ↑  today or  ↓  tomorrow? 

 Did you say  ↑  east or  ↓  west? 

 She  bought  some  ↑  bread,  ↑  meat,  ↑  pasta,  and 

 ↓  apples. 
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 4. Proč je správná výslovnost důležitá? 

 Pomůcky  :  Videa z YouTube na téma výslovnos�, např.: 

 1)  h�ps://youtu.be/Z6oeAdemFZw  (Pink Panther 9/12 Movie  Clip) 
 2)  h�ps://youtu.be/zkalf0odHs8  (Berlitz German Coastguard) 
 3)  h�ps://youtu.be/TqAu-DDlINs  (Burnistoun - Voice Recogni�on  Li�) 

 Popis  :           Videa můžeme využít jako zábavný  úvod a mo�vaci pro nácvik 
 správné výslovnos�. Klipy lze provázat s hodinou i tema�cky - 
 první zařadíme před nácvik objednávky jídla, druhý třeba před 
 procvičování zvuku θ a S, tře� při výuce číslovek. 

 Varianty:  Pro nácvik výslovnos� můžeme využít i  interak�vní aplikaci zde: 
 h�p://cambridgeenglishonline.com/interac�ve_phonemic_chart 
 / 
 Její výhodou je, že kromě fone�ckých znaků obsahuje vždy i 
 ozvučené slovo, které daný zvuk obsahuje. 

 Zdroj obrázku: 
 h�ps://www.englishclub.com/pronuncia�on/phonemic-chart.htm 
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 5. Pohybová ak�vita pro výuku výslovnos� 

 Pomůcky  :  Zalaminované karty se symboly výslovnos�  (najednou max. 4) 

 Seznam se slovy obsahujícími vybrané zvuky. 

 Popis  :  Učitel/ka čte slova  a žáci běhají ke správné  kar�čce, slovo 
 následně u kar�čky zopakují. 

 Varianty:  Pro klidnější průběh výuky nebo pro malé  prostory stačí malé 

 kar�čky pro 3-4 členné skupinky a dě� pouze prstem ukazují. 

 θ  æ  ʧ 

 s  ɔ  ʤ 

 f  ə  ð 

 ɘʊ  ŋ  ʊ 
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 AKTIVITY PRO 1. STUPEŇ 

 1. Pass the clap  (warmer) 

 Pomůcky:  Koberec nebo židle k sezení. 

 Různé:  Sedíme s žáky v kruhu nebo v menších skupinách. 

 Popis:  Tato ak�vita je vhodná na začátku hodiny  jako “zahřívačka.” 

 Žáci v kruhu postupně tleskají a snaží se nepřerušit hru. 

 Varianty:  Můžeme střídat tempo - tleskáme pomalu,  rychle nebo změníme 

 směr tleskání - tleskneme 2x. Pro zpestření můžeme přidat i 

 ztrátu životů, kdo včas a správně netleskne. 

 Určeno ke:  Koncentraci, spolupráci a komunikaci žáků. 

 2. Boal 1.2.3  (the coun�ng ac�vity) 

 Pomůcky:  Koberec nebo židle k sezení. 

 Různé:  Žáci se posadí do kruhu, později mohou vytvořit  menší skupiny. 

 Popis:  Ak�vita začíná �m, že žáci postupně počítají  do tří. Jednotlivá 

 čísla jsou postupně nahrazována slovy, zvuky nebo 

 jednoduchými pohyby. Kdo hru přeruší, dál nehraje nebo ztra� 

 jeden život. 

 Kroky: 1.   Počítání do tří. 

 2.   Číslo 2 nahradíme slovem - např. car. 

 3.   Číslo 1 nahradíme zvukem - např. Honk, honk. 

 4.   Číslo 3 nahradíme pohybem - např. točení volantem. 

 Určeno k:  Upevnění slovní zásoby, rozvoj krea�vity. 
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 3. Memory game  (warmer) 

 Pomůcky:  Koberec nebo židle k sezení. 

 Různé:  Žáci se posadí do kruhu. 

 Popis:  Tato ak�vita je vhodná na začátku hodiny  jako “zahřívačka.” 

 Je vhodné ji zvolit v novém kolek�vu, kdy se žáci ještě tolik 

 neznají. 

 Kroky: 1. Žáci postupně v kruhu říkají své jméno. 

 2. Jednotlivci se pak snaží pojmenovat správně své 

 spolužáky s nejmenším počtem chyb. 

 3. V dalším kole každý žák přidá ke svému jménu nějakou 

 věc nebo vlastnost, která ho charakterizuje a začíná 

 na stejné písmeno jako jeho jméno - např. Kate - kite, 

 Helena - happy,... 

 4. Jednotlivci se pak opět zkouší všechny své spolužáky 

 správně pojmenovat a přiřadit k nim správnou věc 

 nebo  vlastnost. 

 Varianty:  Můžeme použít také u starších žáků, liší  se použi�m 

 slovní zásoby. 

 Určeno k:  Rozvoji pamě� a upevňování slovní zásoby. 
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 4. Práce s obrázkovou knihou 

 (working with picture book) 

 Pomůcky:  obrázková online kniha  The Cat in the Hat  by dr. Seuss  nebo 
 video z youtube 
 h�ps://www.youtube.com/watch?v=2-VQT4fAQ_g&t=124s 

 Popis:  Žáci se nejprve seznámí s příběhem O kocourovi  v klobouku. Pak 

 následuje rozbor knížky. Učitel dává různé otázky a žáci na ně 

 odpovídají. 

 Varianty:  U mladších žáků můžeme některé otázky zadávat  v češ�ně, 

 u starších žáků v anglickém jazyce. 

 Describing appearance 

 1)  How many actors are in the story? 
 2)  How many children are  in the story? 
 3)  How many animals are in the story? 
 4)  Choose another animal to draw (describe). 

 Number 

 1)  Count things in the cat's hand. 

 Verb 

 1)  Use the past simple: sit (sat), do (did), go (went), can (could), see 
 (saw). 

 Wri�ng 

 1)  Make a label map. 
 2)  Write your own version with a different animal. 

 Určeno k:  Rozvoji komunikačních schopnos� (mluvení,  porozumění, 

 grama�ky a slovní zásoby). 
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 5. Mluvení s matema�ckými tyčkami 

 (Cuisenaire Rods) 

 Pomůcky  :  Matema�cké (počítací) tyčinky / Cuisenaire  Rods - 
 pomůcku lze koupit online  zde  nebo využít něco  podobného 
 (Lego, apod.) 

 Popis  :  Matema�cké tyčinky využijeme pro zobrazení  osob, zvířat nebo 
 věcí, o kterých bude žák hovořit. Symbolickým zobrazením 
 podporujeme představivost, krea�vitu a odbouráme strach z 
 mluvení (žáci se soustředí na něco jiného a mluví bez obav). 
 Témata např.: 

 1)  Build your family (or a family photo) with the rods. Tell me about it. 
 2)  Build your dream room with the rods. Tell me about it. 
 3)  Build your ZOO and tell me about the animals. Where are they? 
 4)  Build your Fruit and Vegetables shop. Tell me about it. 

 Act out a shopping dialogue with your friend. 
 5)  Choose one kind of weather and build it with the rods. 

 Ask your friends: What’s the weather like? 

 Varianty:  Tyčinky můžeme využít jak na “zobrazení”  sta�cké situace a její 
 popis, tak i na drobné hraní rolí - rozhovor v obchodě s ovocem a 
 zeleninou, rozhovor o počasí nebo nácvik předložek - Where are 
 the monkeys? They’re opposite the �gers. 
 Další ak�vitou může být jednoduché porovnávání: Red is smaller 
 than blue. Brown is longer than pink. Yellow is bigger than white. 
 White is the smallest. Orange is the longest. 
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 6. Výuka pořádku slov ve větě s matema�ckými 
 tyčkami (Cuisenaire Rods) 

 Pomůcky  :  Matema�cké (počítací) tyčinky / Cuisenaire  Rods - 
 pomůcku lze koupit online  zde  nebo využít něco  podobného 
 (Lego, apod.), pro tento účel lze připravit i pracovní list. 
 Pro učitele je nutná tabulka s ustáleným kódováním, je potřeba 
 být pokud možno jednotní v rámci školy (předávání skupin 

 apod.) Jako dobře využitelná se mi jeví tato tabulka z blogu 
 Sanako, kterou přiložím k našim tyčinkám:  KLIKNI ZDE  . 

 Popis  :  Matema�cké tyčinky využijeme pro reprezentaci  jednotlivých 
 větných členů - těm je přiřazena konkrétní velikost a barva. Ve 
 stejné barvě připravíme i “taháčky” pro dě� - nejlépe na 
 nástěnku do třídy / na 2-3 lavice. Tyčky budou sloužit na zaži� 
 správné struktury věty jak v ústní, tak i v písemné podobě. 
 Metoda s tyčkami je vhodná pro žáky s vizuální, hmatovou i 
 kine�ckou pamě�, je velmi názorná. 

 Varianty:  Ústní procvičování: připravíme si strukturu  věty, kterou chceme 
 s dětmi procvičovat. Dě� sedí nebo stojí v půlkruhu napro� mně, 
 tyčky budu  tedy pokládat zrcadlově -  toto chce cvik!  Tyčky 
 postupně pokládám na lavici a driluji s dětmi strukturu slovo po 
 slově. Vizuálně představím například změnu v množném čísle, 
 tvorbu záporu, přehození v otázce, přidání -s ve 3. osobě čísla 
 jednotného u přítomného prostého, Do/Does pro otázku, tvorbu 
 Wh- otázek (tyčku přetočíme kolmo). Pro lepší představu 
 mrkněte na  video  (mají jiné barevné kódování, ale  postup 
 nácviku je stejný). 
 Písemné procvičování: zadám větnou strukturu (třeba jako 
 pracovní list s tabulkou, řadu tyček na lavici před dětmi nebo jen 
 jako proužek k nalepení do sešitu, nebo si nakreslíme.  Dě� pak 
 tvoří věty samostatně - využívají barevné taháčky na nástěnce, 
 nebo pracují již z hlavy. 

 Určeno k:  Nácviku správného pořádku slov a dalších  grama�ckých pravidel 
 v anglické větě s pomocí názorné pomůcky. 
 Využi� více smyslů pro účinnější učení. 
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 Příklady větných struktur - sloveso “to be”: 

 I  am  at home. 

 She  is  at the cinema. 

 He  is  here. 

 We  are  at school. 

 They  are  in the street. 

 You  are  over there. 

 I  am not  tall. 

 She  is not  short. 

 He  is not  ill. 

 We  are not  happy. 

 They  are not  �red. 

 You  are not  bad. 

 ❓ 

 Are  you  at home? 

 Is  she  at school? 

 ❓ 

 Am  I  good? 

 Is  she  ill? 

 Are  they  �red? 
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 Present simple: 

 I  work  in the garden  every day. 

 You  go  to school  on Mondays. 

 They  swim  in the pool  on weekends. 

 I  don’t  work  in the garden  every day. 

 You  don’t go  to school  on Mondays. 

 They  don’t swim  in the pool  on weekends. 

 ❓ 

 Do  I  work  in the garden  every day? 

 Do  you  go  to school  on Mondays? 

 Do  they  swim  in the pool  on weekends? 

 ❓ 

 Where  do  I  work  every day? 

 Where  do  you  go  to school? 

 Where  do  they  swim  on weekends? 

 ❓ 

 When  do  I  work  in the garden? 

 When  do  you  go  to school? 

 When  do  they  swim  in the pool? 
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 Příklad barevných taháčků na nástěnku (pro věty se slovesem to be) + ?: 

 I 
 YOU 
 WE 
 THEY 
 HE 
 SHE 
 IT 

 MY  MUM 
 YOUR  SISTER 
 OUR  TEACHER 
 THEIR  DOG 
 HIS  FRIEND 
 HER  PARENTS 
 ITS  FOOD 
 OUR  THINGS 
 MY  FRIENDS 
 YOUR  PETS 
 OUR  BOOKS 
 HIS  T-SHIRT 
 MY  PENCIL-CASE 
 HIS  TOYS 

 AM 
 IS 
 ARE 

 AT HOME 
 AT SCHOOL 
 AT WORK 
 AT THE CINEMA 
 HERE 
 IN THE KITCHEN 
 IN THE CLASSROOM 
 IN MY BAG 
 OVER THERE 
 IN HOSPITAL 
 IN THE STREET 
 ON THE TABLE 
 UNDER THE CHAIR 
 IN MY ROOM 
 IN THE GARAGE 
 IN THE GARDEN 
 OUTSIDE 
 AT THE CAFE 
 AT THE RESTAURANT 
 IN THE BANK 
 IN THE PARK 
 AT THE PLAYGROUND 

 TALL 
 SHORT 
 HAPPY 
 FRIENDLY 
 TIRED 
 HUNGRY 
 THIRSTY 
 LAZY 
 LATE 
 COOL 
 OLD 
 SICK 
 CRAZY 
 OKAY 
 FINE 
 STRONG 
 FAST 
 BEAUTIFUL 
 NICE 
 SMART 
 GREEN 
 YELLOW 

 THE PARTY 
 THE CONCERT 
 THE LESSON 
 THE CAR 
 THE UMBRELLA 
 THE PEOPLE 
 THE CHAIRS 

 NOT 

 NOW 
 AT THE MOMENT 
 RIGHT NOW 
 AT 5 O’CLOCK 
 AT HALF PAST EIGHT 
 TODAY 
 TONIGHT 

 ❓ 
 !!!Tyto taháčky je nutné obměňovat podle potřeb žáků. Se systémem si 
 můžeme trochu “hrát” - slova jako předložky můžeme reprezentovat buď jako 
 součást příslovečného určení místa (celá fráze modře) nebo jako kombinaci 
 předložky + podstatného jména (růžová + tmavší zelená) - zejména pokud 
 jsou cílem nácviku právě předložky. 
 Např.:  We  are  at the restaurant.  X  The lions  are  opposite  the �gers. 
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 7. GAMES WITH FLASHCARDS 

 Pomůcky  :  sada  malých  kar�ček s probíranou slovní  zásobou pro každou 
 dvojici žáků - nejlépe obrázek + slovo anglicky (hračky  ZDE  , 
 školní potřeby  ZDE  , číslovky do 10  ZDE  , rodina  ZDE  … 

 Různé  :  vytvoření dvojic nebo skupin podle potřeby 

 Popis  :  a) Dvojice si nejdřív kar�čky prohlédne.  Společně nacvičíme 
 výslovnost slovíček. Nacvičíme také otázku a odpověď, např. 
 What’s this? - It’s a pencil. // Who’s this? - It’s a grandma. 
 Následně si žáci otočí kar�čky obrázkem dolů. Jeden se ptá 
 druhého a ten snaží se uhodnout, co je na které kar�čce. Po 
 každém pokusu si žáci mohou kar�čky promíchat, aby hádání 
 nebylo tak jednoduché. 
 b) Dáme vždy 2 sady dohromady, žáci jsou ve skupinách po 3-4 a 
 zahrají si klasické pexeso. I am looking for … 
 c) Tichá pošta - Chinese Whispers. Varianta 1: Žáci ve 2-3 řadách, 
 každý tým má svoji sadu kar�ček rozloženou na druhé straně 
 třídy na zemi. Učitel pošeptá poslednímu z týmu slovíčko, např. a 
 kite. (nebo větu: Bring me a kite.) Ten pošeptá dalším v řadě 
 před sebou. První v řadě běží a přinese správnou kar�čku. Hra 
 není  soutěživého charakteru, každý tým má své kar�čky,  jde o 
 správnost, ne o rychlost. Varianta 2: žáci stojí v řadách čelem k 
 tabuli, učitel pošeptá slovíčko, to dojde řadou dopředu a první 
 žák v řadě běží slovo napsat na tabuli. Ostatní pomáhají, pokud 
 neví (přirozená práce s chybou, opět vše v klidu, není to na 
 rychlost). Nakonec ještě společná kontrola a oprava chyb žáky. 
 d) Karty obrázkem nahoru, žáci ve skupinách po 4. Tři zavřou oči, 
 jeden odebere a schová kartu a ptá se: What’s missing? Ostatní 
 hádají. 
 e) Spelling. Žáci hrají ve dvojici. Karty obrázkem dolů na 
 hromádce. Jeden vezme vrchní kartu a ptá se druhého: How do 
 you spell “a kite”? Druhý slovo vyhláskuje. Pokud má vše 
 správně, kartu získává jako bod. Pokud ne, vrací se karta dospod 
 balíčku. 

 Určeno  k  :  Procvičování slovní zásoby hravou formou  + v kontextu, hravé 
 učení, uvolnění napě� a získání příjemné atmosféry ve třídě. 
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 8.  Jazykové písně/básně ve třídě 

 Pomůcky  : zásoba písní/básní 

 Popis  : jazykové písně/básně používáme k procvičení  klíčového jazyka ve 

 třídě, pomáhají vytvořit ru�nu, správné chování 

 ZÁSOBA PÍSNÍ/BÁSNÍ 

 Hello, good morning. How are you? 

 I'm fine thanks and what about you? 

 I´m very well … and you´re very well … and he's very well … and she's very 
 well… 

 and we´re very well … and they´re very well … 

 And thank you very much. 

 Be very quiet - as quiet as a mouse. 

 Be very quiet - like an empty house. 

 Put your hand up, wait your turn. 

 Think of others, listen, learn. 

 Stop your work - count 1, 2, 3. 

 Touch something red - then look at me. 
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 Time to finish off now. 

 Stop your work and have fun. 

 See you all on (Wednesday). 

 Goodbye everyone! 

 As we line up at the door 

 hands to our sides and feet on the floor. 

 Lips together, eyes looking at me, 

 here we go then – ONE, TWO, THREE! 

 Put your pens down, put your pens down, 

 sit just so, sit just so. 

 Wait un�l the bell rings, wait un�l the bell rings, 

 then we´ll go, then we´ll go!  (melodie:  Bratře Kubo) 

 Classchants.doc/martynford/rev.10.17 
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 9. Body FLIPBOOK 

 Pomůcky  : nakopírované postavy k vybarvení, 

 pastelky, nůžky, lepidla, sešívačka 

 Popis  :  Vytvoř si „bláznivou“ knihu na překlápění  postav. 

 Nakresli např. 3 zajímavé postavy a kombinuj jejich čás� těla. 

 Popisuj měnící se postavy. 

 Ak�vita je vhodná pro konverzaci, upevnění slovní zásoby 

 (tělo, barvy, přídavná jména, oblečení….). 

 Postup: 

 1.Vytvoř 3 zajímavé postavy. 

 2.Rozstříhej podél 2 tečkovaných čar k plné čáře na levém okraji. 
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 3.Shromáždi (slep, sešij) obrázky za pevný levý okraj (viz. plná čára)  stránky 
 dohromady. 

 Na přední stranu přidej stránku barevného papíru. 

 4.Ozdob si přední obálku. 

 Body FLIPBOOK:  šablona  (copyright 2010 www.firstpale�e.com) 
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 10. Text with Errors 

 Pomůcky  :   vhodný text 

 Popis  :  Učitel přečte žákům text. 
 Při druhém čtení některá slova zamění, text  čte chybně. 
 Žáci reagují a učitele opravují. 

 Procvičujeme poslech a porozumění textu. 

 např. TEXT  A Penguin Joke! 
 -  podtržená slova změníme. 
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 11.  Games  :  Before or A�er 

 Pomůcky  : tabule, křída/fix 

 Popis  :  Učitel procvičuje s žáky určenou slovní  zásobu, např. barvy 
 (oblečení, ovoce…) a zároveň abecedu. Slova zapisuje do tabulky. 

 BEFORE  AFTER 
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 Příklad: 

 Učitel procvičuje s žáky slovní zásobu-  BARVY. 

 Myslí si slovo  BLUE  . 

 Žáci říkají vhodná slova: WHITE, RED, GREEN, BLACK, BROWN, BLUE. 

 Učitel zapisuje vyslovená slova do tabulky podle toho, zda je slovo PŘED 
 nebo ZA slovem  BLUE  (podle abecedy). 

 BEFORE  ?  AFTER 

 BLACK  WHITE 

 RED 

 GREEN 

 BROWN 

 BLUE 
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 12.  Games  :  The Hot Seat 

 Pomůcky  : tabule, křída/fix , židle 

 Popis  :  Žáci pracují ve 2 týmech. 
 Z každého týmu sedí jeden žák v  křesle (na židli) zády k 
 tabuli. 

 Učitel napíše na tabuli slovo. 

 Tým svému hráči slovo popisuje, žák v křesle hádá. 

 Vyhrává ten, kdo slovo vysloví první nahlas. 

 Hra procvičuje slovní zásobu, konverzaci, poslech, porozumění mluvenému 
 slovu. 
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 DRAMATIZACE VE VÝUCE  JAZYKŮ 
 1.  Banana! 

 Pomůcky  :  Kar�čka A s pocity, kar�čka B s větami. 

 Popis  :  Žák A si vybere pocit, který bude předvádět.  Žák B mu přečte 
 větu. Žák B má za úkol na ni odpovědět pomocí slova “Banana!”. 
 Pomocí intonace, zabarvení hlasu, mimiky, apod. se přitom 
 snaží předvést vybraný pocit. Žák B hádá: Are you hungry? 

 Varianty:  Pokud máme méně pokročilou skupinu žáků, můžou oba žáci mít 
 obě kar�čky na podporu porozumění. Pro pokročilejší žáky lze 
 zvolit složitější slovní zásobu. 

 A)  Listen to your partner. S/he will read sentences or 
 ques�ons to you. You will answer using only one word: 
 Banana! 
 Use intona�on, facial expressions and your voice to 
 express that you are: 
 happy, interested, bored, �red, angry, surprised, 
 hungry, scared, disgusted, confused, sleepy, thirsty, 
 sick, friendly… 
 Your partner will try to guess what you are feeling. 

 B)  Say the following sentences to your partner. S/he will 
 answer using one word. S/he will also try to express an 
 emo�on using intona�on and facial expression. 
 Your task is to guess the emo�on. 

 1)  I found 1000,- Czech crowns in the street 
 yesterday. 

 2)  My friend went to the USA last summer. 
 3)  Do you want some ice cream? 
 4)  My girlfriend can’t cook. 
 5)  I am mee�ng my boss at 5 o’clock. 
 6)  Would you like to go out tonight? 
 7)  My cat gave birth to three ki�ens in the morning. 
 8)  You are an amazing tennis player! 
 9)  I’ve just booked a table in the new restaurant. 
 10)  My sister is going to work in London. 
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 2. Reader´s Theatre 

 Žáci hrají hru, ale není to přímo drama�zace. Žáci předčítají text (pohádku), 
 jsou stále na stejném místě, mohou měnit hlas nebo použít jednoduchý 
 pohyb. 

 Pomůcky:  Video z YouTube -  The very hungry caterpillar 

 h�ps://www.youtube.com/watch?v=75NQK-Sm1YY 

 Vy�štěný text příběhu o housence (viz příloha). 

 Různé:  Video použijeme jako mo�vaci pro nácvik správné  výslovnos� 

 a pro zopakování slovní zásoby. 

 Popis:  Žáci  se z videa nejprve seznámí s příběhem  o housence. Pak si 

 rozdají text a rozdělí si ve skupinkách čtenářské role. Následuje 

 společné čtení a učitel žáky upozorňuje na správnou výslovnost. 

 Skupinka žáků se pak pokusí doplnit vhodný pohyb, domluví se, 

 kde mohou měnit hlas nebo jestli některé čás� budou číst 

 společně. 

 Určeno k:  Nácviku správné výslovnos�, upevnění slovní  zásoby a rozvíjení 

 fantazie. 
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 Příloha: 

 The Very Hungry Caterpillar 

 (by Eric Carle) 

 Readers (5) 

 1:  In the light of the moon a li�le egg lay on a leaf. 

 2:  One Sunday morning the warm sun came up… 

 3:  and POP, out of the egg came a �ny, very hungry 

 caterpillar. 

 1:  He started looking for some food. 

 5:  On Monday he ate through one apple. But he was s�ll 

 hungry. 

 4:  On Tuesday he ate through two pears, but he was s�ll 

 hungry. 

 2:  On Wednesday he ate through three plums, but he was 

 s�ll hungry. 

 3:  On Thursday he ate through four strawberries, but he 

 was s�ll hungry. 

 5:  On Friday he ate through five oranges, but he was s�ll 

 hungry. 

 1:  On Saturday he ate through one piece of chocolate cake, 

 3:  One ice-cream cone, 

 4:  One pickle, 

 2:  One slice of Swiss cheese, 
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 5:  One slice of salami, 

 3:  One lollipop, 

 2:  One piece of cherry pie, 

 4:  One sausage, 

 1:  One cupcake, 

 4:  And one slice of watermelon. 

 5:  That night he had a stomach ache! 

 3:  The next day was Sunday again. 

 2:  The caterpillar ate through one nice leaf, and a�er 

 that he felt be�er. 

 5:  Now he wasn't hungry anymore—and wasn't a li�le 

 caterpillar anymore. 

 3:  He was a big fat caterpillar. 

 1:  He built a small house, 

 2:  Called a cocoon, 

 1:  Around himself. 

 3:  He stayed inside for more than two weeks. 

 5:  Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way 

 out and … 

 4:  He became a beau�ful bu�erfly! 
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 3. Drama�zace s matema�ckými tyčkami 

 (Cuisenaire Rods) 

 Pomůcky  :  Matema�cké (počítací) tyčinky / Cuisenaire  Rods - 
 pomůcku lze koupit online  zde  nebo využít něco  podobného 
 (Lego, apod.) 
 Vhodný začátek nebo konec příběhu - text, video… Podle vašich 
 potřeb a cílů - je dobré vybrat příběh, kde budou dě� domýšlet 
 konec nebo začátek příběhu. 

 Popřípadě přehled použitelných sloves v minulém čase jako 
 pomůcku - pokud je žáci nemají zažitá. 

 Např.: 1) Circus Escape  zde  , přehrát do 2:17 
 2) The Lion and the Mouse  zde  , přehrát do 0:37 
 3) Incredible Leopard and Baby Baboon Interac�on  zde  , 
 přehrát do 0:38 (žáci vymýšlejí konec) nebo pus�t celé 
 video a žáci vymýšlejí, co scéně předcházelo - 

 POZOR, toto video je využitelné pro 8.-9. ročník, ne mladší. 

 Popis  :  Připravíme žáky na to, že budeme pracovat s  příběhem. 
 Přehrajeme část videa nebo přečteme začátek příběhu. Poté 
 vysvětlíme žákům, že jejich úkolem bude postavit konec příběhu 
 z barevných tyček a příběh dovyprávět. Můžeme určit, která 
 tyčka bude hlavní postava, další tyčky si vezmou žáci podle 
 potřeby sami. Postaví si scénu, připraví si komentář a předvedou 
 učiteli / případně ostatním skupinám. 

 Varianty:  Přehrajeme nebo přečteme konec příběhu  a žáci vymýšlejí 
 začátek. 
 Tyčky lze využít i na natáčení krátkého videa v pohybu - tyčky 
 rozhýbat, nafo�t sekvenci, nahrát do PPT jako fotoalbum, 
 přechody nastavit na 0,25 sec. a spus�t prezentaci). 
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https://stolni-hry.heureka.cz/legler-pocitaci-tycinky/#prehled/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/circus-escape
https://www.youtube.com/watch?v=iPybpc-xuG0
https://www.youtube.com/watch?v=ugi4x8kZJzk


 AKTIVITY PRO 2. STUPEŇ 

 (2. cizí jazyk) 

 FRANCOUZSKÝ JAZYK 

 1. KOMIKS 

 (La bande-dessinée numérique en classe de français) 

 Pomůcky  :  Počítač, internet 

 Různé  :  Práce u počítače 

 Odkazy na online programy pro tvorbu komiksů: 
 h�ps://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/ 

 Verze zdarma, dle modelu lze vytvářet různé situace. Můžeme 
 vymazat předlohy textů a vložit svůj vlastní text, přizpůsobený 
 cílům vyučovací hodiny. Lze do komiksů vkládat různé obrázky a 
 texty, svoji práci může žák na závěr stáhnout do pdf. 

 h�ps://bdnf.bnf.fr/ 

 Vytvořený generátor komiksů nabízený Národní knihovnou 
 Francie. Aplikace ke stažení do stolního počítače (bez rizika). 
 Chcete-li jej nainstalovat, musíte nejprve rozbalit instalační 
 soubory a poté spus�t instalaci. Při spuštění aplikace uvidíte tuto 
 obrazovku a poté velmi přehledné menu, postupujte krok za 
 krokem… Tvorba je vedena celkem přehledně a možnos� využi� 
 jsou široké. 

 Určeno  k  :  Upevnění slovní zásoby na jakékoliv téma,  rozvoj krea�vity, práce 
 s počítačem. 
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https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
https://www.canva.com/fr_fr/creer/bande-dessinee/
https://bdnf.bnf.fr/


 2. Kar�čky - procvičování minulého času (passé composé) 

 Čerpáno ze stránek  https://www.lepointdufle.net/  (Site  de ressources 
 pédagogiques en Français) 

 Pomůcky  :  36 karet + návrh otázek 

 Různé  :  menší skupiny (3-4) 

 Popis  :  Balíček karet umožňuje studentům systema�zovat  jejich 
 používání minulého času. Návrh otázek může být použito ke 
 každé kartě. Žáci jsou vyzvání, aby si vylosovali kartu a střídavě 
 se ptají člena skupiny pomocí slovesa, které naznačuje obrázek 
 na kartě. V otázce používáme výrazy „včera“ (hier) nebo „minulý 
 víkend“ (le week-end dernier). Poté osoba, které byla otázky 
 položena, odpovídá kladně nebo záporně. Příklad použi�:  „Co jsi 
 včera jedl?“ (Qu’est-ce que tu as mangé hier ?), „Jedl jsi včera 
 večer kuře?“ (Est-ce que tu as mangé du poulet hier soir ?)  atd. 

 Karty jsou očíslovány pro přehled  učitele takto: 

 Pomocné sloveso „  avoir  “  - karty 1-24 

 ·  1-12 -  příčes� minulé s koncovkou – é 

 ·  13-18 – příčes� minulé s koncovkou – i, -is,  -t (+fait) 

 ·  19-24 - příčes� minulé s koncovkou – u 

 Pomocné sloveso „  être  “ – karty 25-36 

 ·  25-30 – slovesa v pohybu 

 ·  31-16 – zvratná slovesa 
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https://www.lepointdufle.net/


 Určeno  k  :  Procvičování minulého času (passé composé),  obohacování 
 slovní zásoby, mluvení 

 Kar�čky 1-36  (čerpáno z  h�ps://www.bruxellesfle.be/  ): 
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https://www.bruxellesfle.be/


 Seznam otázek: 

 1. Smál ses včera? Est-ce que tu as rigolé hier ? 

 2. Vysával jsi včera? Est-ce que tu as passé l’aspirateur hier ? 

 3. Co jsi včera jedl? Qu’est-ce que tu as mangé hier ? 

 4. Hrál si včera karty? Est-ce que tu as joué aux cartes hier ? 

 5. Poslouchal jsi včera hudbu? Est-ce que tu as écouté de la musique hier ? 

 6. Tancoval jsi včera? Est-ce que tu as dansé hier ? 

 7. Díval ses včera na televizi? Est-ce que tu as regardé la télé hier ? 

 8. Hrál jsi minulý víkend fotbal? Est-ce que tu as joué au football le week-end 
 dernier ? 

 9. Kdy ses přestěhoval? Quand est-ce que tu as déménagé ? 

 10. Brečel jsi včera? Est-ce que tu as pleuré hier ? 

 11. Poslal jsi včera zprávu? Est-ce que tu as envoyé un message hier ? 

 12. Volal jsi včera někomu? Est-ce que tu as téléphoné à quelqu’un hier ? 
 Est-ce que tu as parlé au téléphone hier ? 

 13. Řídil jsi včera? Jel jsi včera autem? Est-ce que tu as conduit hier ? Est-ce 
 que tu as pris la voiture hier ? 

 14. Sprchoval ses včera? V kolik hodin ses včera sprchoval? Est-ce que tu as 
 pris une douche hier ? À quelle heure tu as pris ta douche hier ? 

 15. Jel jsi dnes ráno metrem? V kolik hodin jsi jel dnes ráno metrem? Est-ce 
 que tu as pris le métro ce ma�n ? À quelle heure tu as pris le métro ce ma�n 
 ? 

 16. Nakupoval jsi včera? Kde jsi včera nakupoval? Est-ce que tu as fait les 
 courses hier ? Où tu as fait les courses hier ? 

 17. Myl jsi včera nádobí? Kdo myl včera u vás nádobí? Est-ce que tu as fait la 
 vaisselle hier ? Qui a fait la vaisselle chez toi hier ? 

 18. Spal jsi včera dobře? Kolik hodin jsi včera spal? Est-ce que tu as bien 
 dormi hier ? Combien d’heures tu as dormi ce�e nuit ? 
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 19. Běhal jsi včera? Est-ce que tu as couru hier ? 

 20. Jak dlouho jsi čekal dnes ráno na metro? Combien de temps tu as a�endu 
 le métro ce ma�n ? 

 21. Pil jsi včera pomerančový džus? Est-ce que tu as bu du jus d’orange hier ? 

 22. Četl jsi včera knihu? Est-ce que tu as lu un livre hier ? 

 23. Věšel jsi včera prádlo? Est-ce que tu as étendu le linge hier ? 

 24. Už jsi ztra�l klíče? (Ztra�l jsi včera klíče – pro AJ) Est-ce que tu as déjà 
 perdu tes clés ? 

 25. V kolik hodin jsi dnes ráno odešel z domu? À quelle heure tu es sor�(e) de 
 chez toi ce ma�n ? 

 26. V kolik hodin ses včera vrá�l domů? À quelle heure tu es rentrée(e) chez 
 toi hier ? 

 27. Už jsi jel do Atomia (stavba v Bruselu) Est-ce que tu es déjà allé(e) à 
 l’Atomium ? 

 28. Už jsi vyšel Atomium (stavba v Bruselu)? Est-ce que tu es déjà monté(e) 
 dans l’Atomium ? 

 29. Už jsi spadl ze schodů? Est-ce que tu es déjà tombé(e) dans les escaliers ? 

 30. Už jsi šel do kina v Bruselu? Est-ce que tu es déjà allé(e) au cinéma à 
 Bruxelles ? 

 31. Čis�l sis včera zuby? Tu t’es brossé les dents hier ? 

 32. V kolika letech jsi se oženil? À quel âge tu t’es marié(e) ? 

 33. Ty ses dnes malovala? Tu t’es maquillé(e) aujourd’hui ? 

 34. Myl(a) sis včera vlasy? Tu t’es lavé(e) les cheveux hier ? 

 35. V kolik hodin jsi dnes ráno vstával? À quelle heure tu t’es réveillé(e) ce 
 ma�n? 

 36. Voněl(a) ses dnes ráno? Tu t’es parfumé(e) ce ma�n ? 
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 3. „Kvízy“ 

 Pomůcky  :  Počítač, internet 

 Různé  :  Možnost hrát kvízy individuálně nebo  s celou třídou 

 Popis  :            Seznam užitečných odkazů na kvízy  ve výuce francouzského 
 jazyka (Ressources Quiz en langue française). Zaměřené na spoustu témat. 

 · 
 h�ps://www.leplaisirdapprendre.com/por�olio/testez-vos-connaissances 
 -sur-la-france-avec-quiz-france/ 

 · 
 h�ps://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/anglicismes-connai 
 ssez-vous-leur-equivalent-francais-20201022 

 · 
 h�ps://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/d-ou-viennent-le-n 
 om-des-villes-francaises-20201018 

 · 
 h�ps://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/connaissez-vous-l- 
 origine-insolite-de-ces-mots-de-la-langue-francaise-20200831 

 · 
 h�ps://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/ces-expressions-fra 
 ncaises-que-l-on-dit-sans-vraiment-les-connaitre-20200822 

 Určeno  k  :  Procvičení slovní zásoby, zapojení francouzského  jazyka do 
 jiných předmětů (zeměpis, historie, umění, …) 
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https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/testez-vos-connaissances-sur-la-france-avec-quiz-france/
https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/testez-vos-connaissances-sur-la-france-avec-quiz-france/
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https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/anglicismes-connaissez-vous-leur-equivalent-francais-20201022
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https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/connaissez-vous-l-origine-insolite-de-ces-mots-de-la-langue-francaise-20200831
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/connaissez-vous-l-origine-insolite-de-ces-mots-de-la-langue-francaise-20200831
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/connaissez-vous-l-origine-insolite-de-ces-mots-de-la-langue-francaise-20200831
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/ces-expressions-francaises-que-l-on-dit-sans-vraiment-les-connaitre-20200822
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/ces-expressions-francaises-que-l-on-dit-sans-vraiment-les-connaitre-20200822
https://www.lefigaro.fr/langue-francaise/quiz-francais/ces-expressions-francaises-que-l-on-dit-sans-vraiment-les-connaitre-20200822


 4. Hra „Ani ano, ani ne“ 

 Pomůcky  :  Kar�čky s otázkami 

 Různé:  Možnost využít skutečné deskové hry „  Ni  Oui Ni Non  “ nebo si lze 
 kar�čky vyrobit dle své potřeby 

 Popis  :  Žáci dostanou od vyučujícího kar�čky  s otázkami, ptají se 
 navzájem. Ten, kdo odpovídá, nesmí odpovědět slovem „ano“ 
 nebo „ne“. Vždy musí být odpověď rozmanitější. 

 Příklad otázek v kar�čkách  : 
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 Odkaz k cizojazyčným deskovým výukovým hrám: 

 h�ps://www.elilanguagegames.com/lingua/francais/ 

 (  Editeur de jeux pédagogiques ELI  (European Language  Ins�tute) en français 
 et dans d’autres langues) 

 Určeno  k  :  Žáci si rozvíjí své konverzační schopnos�  – mluvení, grama�ka. 
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 5. Hra „Masky“ (Les masques) 

 Pomůcky  :  Kar�čky s obličeji 

 Různé:  Kar�čky si lze namalovat či stáhnout z  dostupných stránek. Stačí 
 pouze hlava osoby. Musí jich být více. 

 Příklad kar�ček: 

 Popis  :  Kar�čky se dají využít ve spoustě  ak�vitách. S pomocí masek 
 může vyučující učit či opakovat čás� těla, porovnání, číslovky, 
 popis postavy či osoby atd. Masky jako takové dávají žákům 
 volnost, rozvíjí krea�vitu. Žáci používají jak verbální jazyk, tak 
 jazyk těla. Díky maskám se žák stává hlavním aktérem (pod 
 dohledem učitele) a vytváří zábavné situace obohacující slovní 
 zásobu. 

 Určeno  k  :  Žáci si rozvíjí své konverzační schopnos�  – mluvení, porozumění, 
 grama�ka, slovní zásoba. 

 Ak�vity  : 

 1.  Popis postavy, osobnos�: 

 Kompetence:  mluvení (compréhension orale) 

 Cíl:  Umět popsat člověka 
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 Postup:  Prvky, které by měl obsahovat každý popis: 

 ·  Jméno (Nom) 

 ·  Národnost (Na�onalité) 

 ·  Charakteris�cké prvnky (Signes par�culieurs)  – knírek, vousy, 
 bradavice, jizvy atd. 

 ·  Příbuzenské vztahy s dalšími osobami (Liens de  parenté avec 
 les autres personnages) 

 ·  Povolání a zábava (Profession et passe-temps) 

 ·  Věk (Age) 

 ·  Vzhled (Caractéris�que physiques) 

 ·  Osobnost (Personalité) 

 ·  Oblečení a doplňky (Vêtements et accessoires) 

 Př. Anatole – Anatole je děda. Bydlí v Ducey, v malé vesničce v Normandii. Je 
 mu 109 let. Má dlouhé bílé vlasy a malé černé oči. Jeho nos je veliký, dlouhý a 
 oblý. Má velkou pusu, dlouhou bradu, malé uši a obrovský velký knír. Obvykle 
 nosí kulaté brýle. Anatol má vždy dobrou náladu. Rád vypráví v�pné historky 
 a baví lidi…. (Anatole est le grand-père. Il habite à Ducey, un pe�t village en 
 Normandie. Il a 109 ans. Il a de longs cheveux blancs et de pe�ts yeux noirs. 
 ….) 
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 2.  Kdo je kdo? Qui est-ce? 

 Kompetence:  mluvení (compréhension orale) 

 Cíl:  Poznat a iden�fikovat člověka podle popisu vzhledu. 

 Postup:  Rozložte kar�čky osob a přiřaďte k nim číslo.  Popište jednu osobu. 
 Nechte studentům čas na uhádnu� správné osoby. Po každé větě se můžeme 
 žáků ptát, zda vědí odpověď. Samozřejmě první věty mají odhalovat obecné 
 charakteris�ky vícero osobnos�, abychom upoutali pozornost žáků a dali jim 
 chuť k hledání správné popisované osobnos�. Věty mohou být např.: 

 ·  Hledaná osoba má krátké vlasy. Le personnage  mystérieux a 
 les cheveux courts. 

 ·  Její vlasy jsou bílé a kudrnaté. Ses cheveux  sont blonds et 
 bouclés. 

 ·  Má malý nos a malou pusu. Il a un pe�t nez et  une pe�te 
 bouche. 

 ·  Má zelené oči. Il a les yeux verts. 

 Tento popis dovolí rozpoznat hledanou osobu. Je to číslo 3! C´est le 
 numero 3! Můžeme se také zeptat: Jak se jmenuje ta osoba? Comment 
 s´appelle ce personnage? (máme-li je pojmenované) 
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 3.  Ani ano, ani ne. Le ni oui, ni non. 

 Kompetence:  mluvení (compréhension orale) 

 Cíl:  Odpovědět na otázky kladně či záporně bez použi�  slova ANO nebo NE. 

 Postup:  Žák si vybere masku, zbytek třídy dává otázky,  aby poznali, jakou 
 masku si vybral. Student s maskou nesmí odpovídat slovem ANO či NE. 

 Př.  Má černé vlasy?  V žádném případě. 

 A  -  t-il les cheveux noirs?  Absolument pas! 

 Má zelené oči?  Samozřejmě! 

 A-t-il les yeux verts?  Bien sûr! 

 Je mladý?  Nemyslím si. 

 Est-ce qu'il est jeune?  Je ne pense pas. 

 Je to žena?  Bez pochyby! 

 Est-ce une femme?  Sans aucun doute! 

 Otázky mohou být pokládány i v 2. osobě jednotného čísla. 
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 4.  Otázky. Les ques�ons. 

 Kompetence:  mluvení (compréhension orale) 

 Cíl:  Porozumění smyslu otázek a správně odpovědět 

 Postup:  Rozložte masky na stůl a zjistěte, zda si  pamatujete vzhled osob a 
 jejich osobnost. Rozdělte třídu na 2 nebo více skupin. Začněte klást otázky, na 
 které budou žáci odpovídat. Přirozeně otázky se vztahují k jedné osobě 
 (kterou si zvolíte). Za každou správnou odpověď dostává skupina bod. 
 Skupina, která získá nejvíce bodů, vyhrává. 

 Příklad otázek: 

 ·  Jak je jmenuje?  Comment s'appelle-t-il? 

 ·  Jakou barvu mají jeho oči?  De quelle couleur  sont ses yeux? 

 ·  Jaký je jeho nos?  Comment est son nez? 

 ·  Má dlouhé nebo krátké vlasy?  A-t-il les cheveux  longs ou 
 courts? 

 ·  Jakou práci dělá?  Que fait-il comme travail? 

 ·  Jaké oblečení preferuje?  Quel est son vêtement  préféré? 

 ·  Kolik mu je?  Quel âge a-t-il? 

 ·  Jaká je jeho oblíbená ak�vita?  Quel est son  passe-temps 
 favori? 

 ·  Jaké je jeho oblíbené jídlo?  Quel est son plat  préféré? 

 ·  Je ženatý?  Est-il marié? 

 ·  Má dě�?  A-t-il des enfants? 

 Následně si můžeme vyměnit role a můžeme my požádat žáky, ať se 
 ptají oni učitele. Zda objeví osobu, kterou si vybereme. 
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 5.  Na scénu! En scène! 

 Kompetence:  porozumění a  mluvení (compréhension et  produc�on orale) 

 Cíl:  Podpoření konverzace na každodenních zkušenostech 

 Postup:  Vytvoříme skupiny po dvou či třech studentech.  Vyberou si osobnost 
 a vybranou masku si dají před svoji tvář. Představí si situaci setkání (např. v 
 parku). Žáci se „jakoby“ potkají v parku a začnou spolu komunikovat. 
 Přestávají být sebou, ale stávají se člověkem v masce. Mohou si tedy vymýšlet 
 konverzaci, aniž by měli pocit, že mluví o sobě. Tímto způsobem odhodí 
 ostych mluvit o sobě, můžou snadněji přejít do zábavného rozhovoru. 
 Vymyšlená scéna je v jejich rukou. 

 6.  Pantomima. Les mimes. 

 Kompetence:  porozumění (compréhension orale) 

 Cíl:  Rozpoznání ak�vit z popisu a jejich reprodukce  tělem 

 Postup:  Přečtete popis osoby a pak požádejte žáka,  aby tělem předvedl 
 všechny jeho činnos�. 

 Př.  Anton zapíná televizi, pak si sedne do svého  křesla. Jí buráky. Pak usne, 
 ale jedno oko má otevřené….  Anton allume la télévision, puis s'assoit dans 
 son fauteuil. Il mange des cacahuètes. Ensuite il s'endort, mais garde un œil 
 ouvert… 
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 7.  Pro�klady. Les contraires. 

 Kompetence:  mluvení (produc�on orale) 

 Cíl:  Znát vyjádřit pro�klady (přídavná jména) 

 Postup:  Určete dva žáky. Jeden si vybere masku a začne  ji popisovat. Druhý 
 žák opakuje odpovědi, ale používá pro�klady přídavných jmen. 

 Př. 

 ·  Žák A:  Anton má dlouhé a bílé vlasy.  Anton a les  cheveux longs est 
 blancs. 

 ·  Žák B:  Anton má krátké a černé vlasy.  Anton a les  cheveux cours et 
 noirs. 

 ·  Žák A:  Anton má velké oči.  Anton a de grands yeux. 

 ·  Žák B:  Anton má malé oči.  Anton a de pe�ts yeux. 
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 8.  Na komisařství. Au commissariat. 

 Kompetence:  mluvení (produc�on orale) 

 Cíl:  Umět popsat osobu 

 Postup:  V této hře jeden žák vybere osobu, kterou  bude ztělesňovat a dělá 
 jako by šel na policii a oznamuje ztracení svého člena rodiny. Policajt (učitel) 
 dává otázky žákovi, aby iden�fikoval zmizelou osobu. 

 Př.  Je velká?  Est-ce qu´elle est grande? 

 Je hubená?  Est-elle maigre? 

 Jakou barvu mají její oči?  De quelle couleur sont  ses yeux? 

 Jaký je její nos?  Comment est son nez? 

 Žák musí odpovědět na všechny otázky. Na závěr hry dáme všechny potřebné 
 indikace, aby žák přišel na to, kde hledaná osoba je (masku před hrou 
 schováme). 

 Př.  My jsem ji/ho našli. On/ona je pod lavicí u okna  / ve skříni na konci třídy / 
 atd.  Nous l'avons retrouvé(e). Il/Elle est sous le banc près de la fenêtre / dans 
 l'armoire au fond de la classe / etc. 

 Další varianta: 

 Kompetence:  psaní (produc�on écrite) 

 Cíl:  Krátký popis obsahující popis jedné osoby 

 Postup:  V tomto případě policajtem se stává žák, který  musí popsat 
 ztracenou osobu. 
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 NĚMECKÝ JAZYK 

 1. Rodina (die Familie) / Kdo jsem? Wer bin ich? 

 Pomůcky  :  Kar�čky s obrázky osob rodiny 

 Různé  :  lze  uplatnit  pro  práci  ve  skupinách,  dvojicích,  trojicích  (upřesnit 
 pravidla  pro  práci  podle  počtu  žáků),  lze  aplikovat  na  popis  zvířat,  ovoce, 
 zeleniny, dopravní prostředky apod. 

 Popis  :  Každý  žák  ze  třídy  si  vylosuje  svoji  kar�čku  na  šňůrce  a  nechá  si  ji 
 pověsit  na  krk,  ale  ne  dopředu,  ale  na  záda,  aby  sám  neviděl,  kým  je. 
 Postupně  se  všichni  prochází  po  třídě  a  měli  by  se  potkat  s  každým  ze 
 spolužáků  a  vzájemně  se  ptají:  Kdo  jsem?  Jsem  velký  (malý),  krátký  (dlouhý), 
 hezký  (škaredý),  mladý  (starý)…  Spolužáci  mu  odpovídají  pomocí  indicií.  Ten, 
 kdo  si  myslí,  že  už  ví,  kým  je,  vrá�  se  do  lavice  a  do  ŠS  zapíše  odůvodnění 
 svého určení. 

 Příklad  : 

 Wer bin ich? 
 1a) Schüler A: Wie alt bin ich? 
 1b) Schüler B : Du bist schon alt. 
 2a) Schüler A: Bin ich sehr groß? 
 2b) Schüler B: Du bist nicht groß. Aber auch nicht klein. 
 3a) Schüler A: Gehst du schnell? 
 3b) Schüler B: Ich gehe schon langsam. 
 4a) Schüler A: Habe ich schon Kinder? 
 4b) Schüler B: Du  liebst deine Enkel. 
 5a) Schüler A: Welche Farbe haben meine Haare? 
 5b) Schüler B: Du hast schon graue Haare. 
 6a) Schüler A: Trage ich eine Brille? 
 6b) Schüler B: Ja,  Brille. Du trägst eine Brille. 
 7a) Schüler A: Bin ich männlich oder weiblich? 
 7b) Schüler B: Du bist eine Frau. 

 Zápis do ŠS: 
 Ich glaube, dass ich die Groβmu�er bin, weil ich die Frau bin. Ich bin schon 
 alt. Ich habe schon graue Haare. Ich trage eine Brille. Ich mag meine 
 Enkelkinder.  Ich gehe schon langsam. Ich bin schon alt. 

 Určeno k:  rozvoji komunika�vních schopnos� v NJ,  zápisu slyšeného, 
 porozumění a odbourání strachu z mluvení (často se žákům mluví snáze, když 
 opakuji věty někoho jiného, než když musí věty sami vymyslet). 
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 die Großmu�er  die Mu�er  die Tochter 

 der Großvater  der Vater  der Sohn 

 die Tante  der Onkel  die Zwillinge 
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 Zdroje obrázků: 

 1)  h�ps://publicdomainvectors.org/photos/grandma-486796.png 
 2)  h�ps://publicdomainvectors.org/photos/publicdomainq-preg4.png 
 3)  h�ps://freesvg.org/img/Cartoon-Girl-With-Glasses.png 
 4)  h�ps://publicdomainvectors.org/photos/Opa-ganz.png 
 5)  h�ps://freesvg.org/img/1547600378.png 
 6)  h�ps://freesvg.org/img/johnny-automa�c-Jumping-rope.png 
 7)  h�ps://freesvg.org/img/1371004442.png 
 8)  h�ps://publicdomainvectors.org/photos/CartoonMan1.png 
 9)  h�ps://publicdomainvectors.org/photos/1416126881.png 
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 2. Běhací diktát 

 Pomůcky  :  Kar�čky  s  možnostmi  odpovědí  a  1  velká  hrací  karta  s  tabulkou 
 do dvojice 
 Různé  :  lze  uplatnit  pro  práci  ve  dvojicích,  trojicích  lze  aplikovat  na  popis 
 zvířat, ovoce, zeleniny, dopravní prostředky apod. 
 Popis  :  Každá  dvojice  žáků  dostane  svoji  hrací  kartu.  Kolem  je,  doplnit  ji 
 tak,  aby  vznikl  souvislý  text.  Žáci  se  ve  dvojici  střídají.  Jeden  zapisuje  a  jeden 
 chodí  po  třídě  a  hledá  lísteček  s  vhodným  slovem  či  odpovědí  pro  jejich  text. 
 U  starších  žáků  je  možné  dát  do  třídy  dva  druhy  tabulek  a  promíchat  dva 
 druhy textů. 

 Příklad hrací karty:  Lístečky s odpověďmi k rozstříhání 
 a rozmístění po třídě: 

 Eva ist ……………...….  fünfzehn Jahre alt 

 Sie wohnt in ………….  Wien 

 Sie ………aus Ősterreich.  kommt 

 Ihre ………………..  ist schwarz.  Lieblingsfarbe 

 ……….. ihrer Mu�er ist Elizabeth.  Der Name 

 …….. ist fünfzig Jahre alt.  Sie 

 Sie …………….  als Ärz�n  arbeitet 

 Sie haben ………und sein Name ist……  einen Hund  Tom 

 Určeno k: 

 rozvoji komunika�vních schopnos� žáků navzájem v NJ, ak�vnímu  předávání 
 přečteného textu jedním Ž druhému, zápisu slyšeného textu, porozumění 
 čtenému i psanému textu a skládání vět do souvislos�. 
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 3. Popletené věty – Verirrte Sätze 

 Pomůcky  : PL, psací potřeby, kar�čky 
 Výukový cíl  : procvičování slovosledu ve větách (pozor  na tázací věty – nutné 
 upozornit žáky předem. 
 Nové instrukce:  Bilde Sätze!, Korigierre diese Sätze! 

 Postup: 

 Name: 

 TOCHTER SEHR IST MEINE SCHÖN. 

 FAMILIE STOCK IM ZWEITEN WINTER WOHNT. 

 SYMPATISCH IST JUNG UND FRAU HERBST. 

 TANTE MAX DER AGATHE IN SUCHT STADT. 

 WAS DU MӦCHTEST DEN IN MACHEN FERIEN ? 

 EINE SIE ISIC HABEN KARTE? 

 Připravíme žákům PL , kde budou dva sloupce, v prvním sloupci je  několik 
 sestav vět napsaných vcelku , druhý sloupec je prázdný na zapsání správně 
 postavené věty. Žáci obdrží ke svému PL i kar�čky s jednotlivými slovy. 
 Úkolem žáků je složit věty do správné podoby a zapsat do svého PL. 
 Následuje společná kontrola správnos� pomocí cvičení na Wordwallu  ZDE  . 
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 Řešení: 

 TOCHTER SEHR IST MEINE SCHÖN.  Meine Tochter ist sehr schön. 

 FAMILIE STOCK IM ZWEITEN WINTER 
 WOHNT. 

 Familie Winter wohnt im 
 zweiten Stock. 

 SYMPATISCH IST JUNG UND FRAU 
 HERBST. 

 Frau Herbst ist jung und 
 sympa�sch. 

 TANTE MAX DER AGATHE IN SUCHT 
 STADT. 

 Tante Agathe sucht Max in der 
 Stadt. 

 WAS DU MӦCHTEST DEN IN MACHEN 
 FERIEN ? 

 Was mӧchtest du in den 
 Ferien machen? 

 EINE SIE ISIC HABEN KARTE?  Haben Sie eine ISIC Karte? 

 Karty se slovy: 
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 4. Bingo – Bingo 

 Výukový cíl:  rozvoj slovní zásoby – školní potřeby  (lze uplatnit u jakékoliv 
 slovní zásoby 

 Pomůcky  : papír – čtvercová síť 3x3 pole, tužka 

 Postup:  Žáci dostanou  do dvojice svoji tabulku o  3 x 3 čtvercích se 
 znázorněnými obrázky a 9 plastových víček( žetonů).  Učitel diktuje slovíčka, 
 pokud žáci dané slovíčko mají  ve své hrací kartě, přiloží na něj žeton. Hra 
 končí v momentě, kdy 1. dvojice ohlásí „BINGO“ – má celou kar�čku 
 zaplněnou žetony. Učitel průběžně kontroluje správnost přikládání žetonů. 
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 Příklad hracích karet: 
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 Obrázky: klipart 
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 5. Šestnáctka – Sechzehn 

 Cíl:  osvojení si  pravopisu číslovek, pohotovost,  rychlost, koncentrace 

 Pomůcky:  pro dvojici žáků kartu s čtvercovou sí�  a napsanými číslovkami, 
 prázdnou kartu 

 Nové instrukce: 

 ·        drei, zwei, eins - START! 

 ·        STOP! Halt an! Hör auf! 

 Postup: 

 Do dvojice dáme jednu čtvercovou síť 4x4 pole s číslovkami Na každém poli je 
 napsaná jedna číslovka od jedné do šestnác�. Řada není napsaná postupně, 
 nýbrž na přeskáčku.. 
 Jeden z dvojice vždy ukazuje na číslovku a čte nahlas řadu tak, jak by správně 
 měla jít. Druhý kontroluje správnost a výslovnost. Potom se žáci vymění. 

 Těžší varianta: 
 Tabulka jen s čísly – žáci přidávají popis pod příslušnou číslici/kombinace 
 obojího 
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 VÝUKA ANGLIČTINY S POMOCÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 1.  Objevujeme svět s aplikací Google Earth 

 Cíl:  Vyhledávání informací na internetu, propojení mezipředmětových 
 vztahů se zeměpisem. Psaní souvislého textu. Získávání zeměpisných 
 znalos�. 

 Pomůcky:  Počítač nebo tablet, internet /pokud používáno  na 
 tabletech, je nutné mít staženou aplikaci Google Earth/ 

 Warm - up:  Žáci si otevřou aplikaci Google Earth  a zahrají si kvíz, který 
 učitel zadá. Kvízy jsou doplněny o obrázky a ukázkou míst na mapě. 

 h�ps://earth.google.com/web/@45.20833225,-85.5417523,184.68204 
 795a,3626.44425511d,35y,0h,0t,0r/data=CgQSAggB 

 Popis: 

 h�ps://earth.google.com/web/ 

 Žáci vytvoří dvojice a přes odkaz se dostanou do aplikace 
 Google Earth. Zde si kliknou na ikonu hrací kostky a ta je přenese na 
 nějaké náhodné místo na Zemi. Žáci poté popisují, co na daném místě 
 vidí. Mohou vytvořit prezentaci,kam vloží fotografie k popisu. Aplikace 
 nabízí 3D pohledy, prohlídku zblízka, fotografie a zajímavos�, týkající se 
 daného místa. 
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 Varianta:  Žáci mohou vytvořit rozhovor, ve kterém se domlouvají, co si 
 půjdou prohlédnout nebo hodno�, co se jim na daném místě líbí. 

 Určeno k: 

 1.  Procvičování vazby “ There is/are… “  Popis okolí. 
 2.  Procvičování slovní zásoby z oblas� -  In the town, In the city, In 

 the mountains … 
 3.  Ak�vita vhodná pro konverzaci, např. k tématu “Travelling”. 
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 2. Třídní “sociální síť” pro sdílení videí: 

 FLIP (dříve FLIPGRID) 

 Pomůcky  :  Počítač + projektor nebo interak�vní tabule,  pro každou dvojici 
 tablet připojený na internet (s možnos� nahrávání videa). 
 Připravené téma video příspěvku a založenou skupinu (třídu) 
 na Flipu. 

 Popis  :  Žáci budou vytvářet krátké video příspěvky  pro třídní “sociální 
 video síť”.  Předem si připravte téma (All about me, My pet, My 
 best friend, My family, My hobbies, My favourite film, My 
 holidays, At the Restaurant…) a registrujte se (klidně Google 
 účtem) a založte si třídu na Flipu  zde  . Můžete také  nahrát první 
 příspěvek - otázku pro žáky nebo téma, na které budou mluvit. 
 Následně pozvete žáky do třídy na Flipu - buď pomocí kódu nebo 
 linku, který lze vložit přímo do Google Classroom: 

 Při zakládání třídy POZOR na omezení přístupu POUZE na členy, které 
 schválíte. 
 I tak pozor na vztahy ve třídě a atmosféru - Flip je sice “bezpečně” uzavřený, 
 ale nezabráníte tomu, aby dítě nevyzradilo svůj email a heslo někomu 
 cizímu... 
 Videa jsou omezena délkou 1,5min., ale to většinou stačí. 
 Lze přidávat efekty, různé obrázky, samolepky… 
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 3. Tvorba myšlenkových map online: 

 GOConqr 

 Pomůcky  :  Počítač + projektor nebo interak�vní tabule,  pro každou dvojici 
 tablet připojený na internet nebo počítačová učebna 

 Popis  :  Žáci budou vytvářet myšlenkovou mapu na 
 zadané téma. 
 Registraci provedou  zde  , nejlépe svým Google 
 účtem, kliknou na Create - Mind map a můžou 
 tvořit vlastní myšlenkovou mapu. Ovládání je 
 intui�vní, tlačítkem + se přidávají další bubliny, 
 lze měnit barvy, bubliny zvětšit /zmenšit. 
 Hotovou myšlenkovou mapu lze pomocí Preview 
 dokonce přehrát v pohybu. Lze ji také sdílet, 
 uložit, �sknout, atp. Např. zde:  School  nebo 
 Grocery Store  (otevřete na celou obrazovku a 
 přehrajte šipkou). Lze i �sknout do PDF a uložit 
 do počítače, poslat mailem, apod. 

 Varianty: Na GOConqr lze tvořit i flashcards, kvízy, grafy, prezentace… 
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 4. Aplikace Edpuzzle pro tvorbu výukových videí 

 Pomůcky :  Počítač nebo tablet s připojením na internet,  připravené video. 
 Pro tvorbu videí je potřeba mít založený účet na Edpuzzle.com, pro žáky je 
 potřeba odkaz nebo kód. 

 Popis:  Učitel si vybere nějaké z existujících videí,  které na Edpuzzle.com najde 
 nebo může použít nějaké své předtočené video. Do daného videa může 
 vkládat otázky - otevřené /open - ended/ nebo výběr z daných odpovědí / 
 mul�ple choice/.  Žáci v průběhu sledování videa odpovídají na otázky. 

 Zde je ukázka: video vytvořené na zajímavos� o Dublinu. Klikněte na join the 
 class. 

 https://edpuzzle.com/assignments/634ecf5383a9b2410ec72db1/watch 
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 6. SPINNING WHEELS pro různé ak�vity 

 Pomůcky:  Interak�vní tabule s připojením k internetu. 

 Popis:  Učitel si pomocí jednoduché a intui�vní aplikace  wheelofnames.com, 
 spinnerwheel. com  nebo  pickerwheel.com  /může se do  ní přihlásit 
 jednoduše přes svůj google účet/ vytvoří točící kolo - spinning wheel k 
 různým účelům. 

 WHEELOFNAMES.COM 

 1.  Může zde například vložit jména žáků a roztočením kola je postupně 
 losuje a vyžaduje po nich nějakou ak�vitu. Zde v ukázce mají 
 vylosovaní žáci mluvit po dobu jedné minuty na téma “ What did you 
 do yesterday? “ 

 K vyzkoušení zde: 

 h�ps://wheelofnames.com/tv5-eus 

 2. Může do točícího se kola vložit obrázky a nechat je žáky popisovat. 

 K vyzkoušení zde: 

 h�ps://wheelofnames.com/8xb-vpf 
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 Může do točícího kola vložit slovíčka, která potřebuje, aby si žáci 
 procvičili či zapamatovali. Žáků se ptáme “How o�en do you eat…? “ 

 Žáci buď odpovídají pomocí výrazů - o�en, some�mes, rarely, not 
 o�en, never, a lot. 

 Nebo se naučí vyjadřovat kolikrát denně, týdně, měsíčně něco jíme. 
 Např. once a day, week, month 

 twice a day, week, month 

 three �mes a day, week, month  atd. 

 K vyzkoušení zde: 

 https://wheelofnames.com/vvw-w77 

 SPINNERWHEEL.COM 

 V této aplikaci můžete vytvořit až několik točících kol a vytvořit tak aktivitu, kde 
 žáci například tvoří věty. 

 K vyzkoušení zde: 

 https://spinnerwheel.com/wheels/bZXUTyhBCbYj6YAIIgJt 

 PICKERWHEEL.COM 

 V tomto typu spinning wheel můžeme lehce a rychle rozdělit žáky na teamy. 
 Můžete zde ale losovat cokoliv. Jména, čísla, YES x NO atd. 
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 K vyzkoušení zde: 

 https://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/ 

 Určeno k:  Uvedené aktivity jsou určené především  k mluvení. Daly by se 
 zařadit na začátek hodiny jako malý warm- up, do hodin konverzace i k 
 procvičování gramatiky. 
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 7. Pla�orma Blooket.com pro hraní výukových her 

 Pomůcky  : Interak�vní tabule nebo projektor pro učitele  a počítače nebo 
 tablety připojené na internet pro žáky. 

 Popis  : Tato výuková pla�orma funguje podobně jako  oblíbený kahoot.it. Pro 
 tvorbu svých her nebo pro vyhledávání již vytvořených her, se učitel musí 
 přihlásit /lze jednoduše a rychle přes váš google účet/. Po přihlášení si učitel 
 vyhledá hru nebo vytvoří svoji vlastní a vygeneruje pro žáky kód, který se 
 zobrazí na hlavní tabuli. Žáci se postupně připojují a mohou si zde vybrat 
 obrázek zvířátka, které je bude reprezentovat. Učitel dále může vybrat z 
 různých zábavných režimů. Např. V kavárně /Café/,  Závod /Racing/, hledání 
 zlata /Gold quest/ … nastavením těchto režimů může být každá hra 
 jedinečná. Velkou výhodou opro� kahoot je, že žáci hrají samostatně, ve 
 svém tempu a nemohou kopírovat odpovědi spolužáků, což se občas děje. 
 Dále  jsou tam vestavěny další herní prvky, kdy si mohou žáci mezi sebou 
 pomáhat nebo hrát pro� sobě. 
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 Postup: 

 Hru si připravíme tak, že přejdeme na webové stránky 
 www.blooket.com  a zde klikneme na DASHBOARD. Zadáme  SIGN UP 
 pokud jsme zde poprvé a přihlásíme se přes náš GOOGLE účet. 
 Pokud již zapsaní jsme, zadáme LOGIN, přihlásíme se a buď 
 začneme vytvářet vlastní hru přes tlačítko CREATE nebo vyhledáme 
 již hotový materiál na odkaze DISCOVER. Zadáme požadované téma 
 a klikneme na HOST pokud chceme hrát live hru. Objeví se nám 
 nabídka různých režimů, jeden si vybereme a zadáme. Hra vygeneruje 
 kód pro žáky, kteří zadají do lišty play.blooket.com a otevře se jim 
 okénko pro kód, po zadání kódu napíší své jméno nebo nickname a 
 hra může začít. 

 Ukázka pro hraní doma, v režimu Café zde: 

 https://play.blooket.com/cafe/load 

 Určeno k  : 

 Procvičení jakékoliv probírané látky zábavnou formou. 
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 CLIL AKTIVITY PRO 1. I 2. STUPEŇ 

 Co  je  to  CLIL  ?  –  Kromě  formální  „definice“  Content  and  Language 
 Integrated  Learning  (učení,  které  spojuje  obsah  a  jazyk),  se  mi  více 
 objasňující  zdá  myšlenka,  která  říká,  že  při  CLILu  se  žáci  neučí  �m,  že  jim 
 předáme  hotové  informace,  ale  �m,  že  jim  klademe  otázky  a 
 předkládáme  úlohy,  které  mají  splnit.  Cizí  jazyk  je  tedy  nástrojem  pro 
 poznávání,  ne  cílem  samotným.  Do  jiných  předmětů  můžeme 
 zakomponovat  práci  s  cizojazyčnými  zdroji,  ale  nemusí  to  být  nic  časově 
 náročného, stačí “jazyková chvilka”. 

 Příklady CLIL hodin - “scenarios”: 

 Six videos demonstra�ng CLIL used in classes 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Integrovan%C3%A1_v%C3%BDuka_p%C5%99edm%C4%9Btu_a_ciz%C3%ADho_jazyka
https://www.youtube.com/watch?v=dFuCrxRobh0&t=318s


 1.  Nejen anglické barvy v hodinách VV 

 Pomůcky  : podle typu ak�vity 

 Popis  : Vyučující výtvarné výchovy upevňuje s žáky  názvy barev. 
 1.  Když dě� malují/kreslí vyučující se ptá: What colour is this? 
 2.  Barevný diktát - barvy a čísla. Colour number 1 red. Number 2 is 

 green… 
 3.  Možnost aplikovat na tvary. Dě� dostanou různé tvary a než z nich 

 začnou tvořit svůj obrázek, společně tvary pojmenují (triangle, square, 
 rectangle, circle, …). I zde je možná kombinace s barvami: 
 What’s this? It’s a red circle. 

 4.  Využít můžeme i online zdroje jako  Pa�ern Blocks  | Free Virtual 
 Manipula�ves | Toy Theater  nebo  Tangram | Free Virtual 
 Manipula�ves | Toy Theater  nebo  Geoboard Shape »  Toy Theater | 
 Learn • Create • Play  - dě� tvoří na tabletu nebo  v počítači a popisují 
 barvy / tvary nebo celý obrázek anglicky. 

 Pa�ern Blocks  Tangram  Geoboard 

 5.  Pohybová hra s nafukovacími balónky: Učitel si předem připraví 
 nafukovací balónky různých barev. Pinkne žákům červený - žáci se ho 
 snaží udržet ve vzduchu a při každém pinknu� říct: It’s red. Postupně 
 přidává další barvy - žáci při pinknu� musí říct It’s + barva. Pokud 
 balónek spadne na zem, učitel do dá stranou a zařadí do hry zase po 
 chvíli. Cílem je zařadit do hry balónky všech barev, při pinknu� barvy 
 pojmenovat a udržet balónky ve vzduchu. 
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https://toytheater.com/pattern-blocks/
https://toytheater.com/pattern-blocks/
https://toytheater.com/tangram/
https://toytheater.com/tangram/
https://toytheater.com/geoboard-shape/
https://toytheater.com/geoboard-shape/


 2.  Time Capsule (Časová kapsle) - Z a AJ 

 Pomůcky  :  Tablet + papír, tužka 

 Popis  :  Žáci pracují ve skupinách po 3-4. Každá skupina  se zaměří na 
 jeden stát. Jejich úkolem je najít 5-10 různých věcí (jídlo, vlajka, 
 osobnos�, památky, …) tradičních/typických pro danou zem, 
 které by bylo dobré uchovat pro budoucnost. Následně svůj 
 “průzkum” prezentují. 

 Žáci budou potřebovat slovní zásobu a fráze: 
 States and na�onali�es 
 The Typical Polish dance is polonaise. … 
 Polish people are proud of  Marie Curie-Skłodowská  . 
 Their famous towns are Krakow, Gdansk or 
 Poland has a red and white flag. 
 Poles are proud of the Pope John Paul II. 
 Their tradi�onal food is pierogi. 

 Varianty:  Tento postup by bylo možné použít na prvním  stupni v hodině 
 vlas�vědy, kdy se žáci musí domluvit, co vloží do kapsle o ČR (dát 
 jim např. krabičku kam vloží obrázky…). Žáci anglicky prezentují 
 svoji časovou kapsli. 
 Např. This is our famous singer Karel  Go�. 

 3.  Londýn 

 Pomůcky  :  počítač, tablet, papír 

 Popis  :  Tato ak�vita je zpracována jako “Webquest”  na  clilstore.eu  . 

 h�ps://clilstore.eu/wordlink/?navsize=1&sl=en&url=h�ps://clilstore.eu/clilst 
 ore/page.php?id=10670{and}user=PetraM{and}hl=en 

 Žáci poznávají památky Londýna a vypracují brožuru pro cestovní kancelář. 
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https://clilstore.eu/
https://clilstore.eu/wordlink/?navsize=1&sl=en&url=https://clilstore.eu/clilstore/page.php?id=10670%7Band%7Duser=PetraM%7Band%7Dhl=en
https://clilstore.eu/wordlink/?navsize=1&sl=en&url=https://clilstore.eu/clilstore/page.php?id=10670%7Band%7Duser=PetraM%7Band%7Dhl=en


 4.  Flags (vlajky) - Z a AJ 
 Pomůcky  :  Webová stránka: 
 h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/references/flags-of-the-world/ 

 Tabulka s potřebnou slovní zásobou (viz níže) 

 Popis  :  Žáci pracují ve dvojicích nebo ve skupinách  po 3-4. 
 Jeden si vybere vlajku a popíše ji. Ostatní se snaží uhodnout, 
 kterou vlajku popisuje. Ak�vita na 10 minut. 
 Celkem skupina popíše a uhodne cca. 6-10 vlajek. 

 Varianty:  U slabších skupin můžeme modifikovat -  hrát ve větších 
 skupinách (4-6), 3-4 popisují, 2 hádají. 

 Určeno k:  Poznávání vlajek světa, procvičení popisného  jazyka. 
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https://www.cia.gov/the-world-factbook/references/flags-of-the-world/


 Instrukce ke hře “Flags”: 

 Go to this webpage → 

 Pick a flag of a country and describe it to your 
 partner. 

 S/he will try to guess which flag you are talking 
 about. 

 S/he will have the webpage open and scroll up and down as you 
 describe. 
 (But if s/he knows flags really well, s/he doesn’t have to look!) 

 Take turns to describe 2-3 flags to each other. 

 Useful language: 

 at the top                        in the middle                  at the bo�om 

 on the le�                       in the centre                   on the right 

 There is  There are  ver�cal / horizontal line(s) 

 columns                           rows                                diagonal line(s) 

 a symbol of …                 an emblem                     a zig-zag line 

 a triangle                        a square                           a wavy line 

 a circle                            a rectangle                      a cross 

 a border                         a shield                             a crescent 

 In the top (right /le�)-hand corner  In the bo�om (r/l)-hand corner 
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 5.  Guess the country - Z a AJ 

 Pomůcky  :  Webová stránka jako zdroj informací: 
 h�ps://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/ 

 Popis  :  Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. 
 Poslouchají popis země v anglič�ně, snaží se uhodnout název - a 
 napsat ho na papír /mazací tabulku.  Nevykřikují… 
 Ak�vita je vhodná na začátek hodiny jako zahřívačka 
 (žáci hádají téma hodiny) nebo na konec hodiny, pokud zbyde 
 čas - jako závěr. Například když probíráme Asii, vybereme 
 na závěr jako hádanku některou z asijských zemí. 

 Varianty:  Podobné hádanky můžou následně připravit  i žáci - například na 
 závěr tématu Evropa z evropských zemí. 
 Web je přehledně připravený - můžeme ho využít i jako 
 alterna�vu wikipedie při přípravě referátů, apod. Ke každé zemi 
 je zde také mnoho fotografií. Čerpat lze ale i odjinud, zdroje 
 kombinovat, informace ověřovat z jiných zdrojů. ;-) 

 Určeno k:  Poznávání zemí světa pomocí anglič�ny. 

 Příklad hádanky: 
 This country is in the north of Africa. It borders the 
 Mediterranean Sea in the north. Its flag is red, white and black 
 (with a yellow emblem in the middle). It’s a large country of 
 about 1 million square kilometres and 107 million people. The 
 weather is hot and dry, the winters are mild. People speak 
 Arabic, other languages are English and French. The country is 
 the second largest economy in Africa. Industries include tex�les, 
 food processing, tourism, etc. They grow  sugar cane,  sugar beet, 
 wheat, maize, tomatoes, rice, potatoes, oranges, onions, etc. 
 Most people are of Muslim religion. The country borders the 
 Gaza Strip, Libya and Sudan. The largest lake is Lake Manzala, the 
 highest mountain is Mount Catherine (2,629 m) and the most 
 important river is the Nile. The capital is Cairo. 
 (Egypt) 
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https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/


 6.  Maths, maths, maths - M a AJ 

 Pomůcky  :  Webová stránka: 

 Virtual Manipula�ves | Mathema�cal Modelling | Toy Theater  - 
 - nabízí velké množství názorných ak�vit využitelných v 
 matema�ce (i česky, samozřejmě)... 

 Tabulka s potřebnou slovní zásobou k tématu (viz vzor níže), 
 Projektor nebo interak�vní tabule, mazací tabulky, tablety… 

 Popis  :  Ak�vity můžeme vést frontálně, později žáci  pracují ve dvojicích 
 nebo ve skupinách po 3-4. 
 Příklad ak�vity na procvičování malé násobilky. 
 (Je potřeba stále a i žáci na 2. stupni mají někdy problém. 
 Pokud procvičujeme v anglič�ně, je to zase něco jiného, ak�vita 
 má nějakou “přidanou hodnotu”.) 
 Na projektoru otevřeme stránku: 
 h�ps://toytheater.com/mul�plica�on-chart/ 
 Zadáme příklad: 7x3 = (seven �mes three equals), žáci píší 
 výsledek číslem na tabulku (nebo do sešitu) - na projektor se 
 mohou nebo nemusí dívat. Výsledek zobrazíme pomocí kliknu� 
 na barvu vlevo a následně na výsledek v tabulce. 

 Varianty:  Žáci následně přeberou ak�vitu do svých  rukou, stránku si 
 otevřou na tabletu pomocí QR kódu, kromě procvičování 
 násobilky mluví anglicky. Níže vzor zadání pro žáky. Pro žáky, kteří 
 již nepotřebují tabulku, je možné využít testovací karty  ZDE 
 (první příklad bude na sčítání, ale hned přepnou na násobení). 

 Určeno k:  Procvičování matema�ky a anglič�ny zároveň,  vizualizaci 
 matema�ckých konceptů, osvojení odborné slovní zásoby. 
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https://toytheater.com/category/teacher-tools/virtual-manipulatives/
https://toytheater.com/multiplication-chart/
https://toytheater.com/math-flash-cards/


 Vzor zadání pro žáky: PROCVIČOVÁNÍ MALÉ NÁSOBILKY 

 MULTIPLICATION PRACTISE 
 Scan the QR code to open the webpage → 
 Work in pairs or groups of 3-4. 
 Prepare a mul�plica�on example and say it to your partner(s). 
 A�er they answer, show the solu�on on the chart. 
 ❌     �mes 
 ➗     divided by 
 ＝  equals / is 

 MULTIPLICATION PRACTISE 
 Scan the QR code to open the webpage → 
 Work in pairs or groups of 3-4. 
 Prepare a mul�plica�on example and say it to your partner(s). 
 When they answer, show the solu�on on the chart. 
 Useful language: 
 ❌     �mes 
 ➗     divided by 
 ＝  equals / is 

 MULTIPLICATION PRACTISE 
 Scan the QR code to open the webpage → 
 Work in pairs or groups of 3-4. 
 Prepare a mul�plica�on example and say it to your partner(s). 
 When they answer, show the solu�on on the chart. 
 Useful language: 
 ❌     �mes 
 ➗     divided by 
 ＝  equals / is 

 MULTIPLICATION TEST 
 Scan the QR code to open the webpage → 
 Test yourself or your partners. 
 Switch to ❌ (or ➗, if you wish). 
 Useful language: 
 ❌     �mes 
 ➗     divided by 
 ＝  equals / is 
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 7.  Let’s travel with a route planner - Z, M a AJ 

 Pomůcky  :  Webová stránka:  h�ps://www.viamichelin.com/ 

 Počítače nebo tablety s připojením na internet. 

 Případně pracovní list nebo zadání podle toho, co chceme s žáky 
 dělat. 

 Popis  :  Žáci pracují buď sami (nebo ve dvojicích/ skupinách  po 3-4). 
 Učitel zadá cíl ak�vity. 
 Příklad projektu: 
 Plan a low cost 5-day trip to London for 2 people. 
 Choose the best way of transport, find accommoda�on 
 and interes�ng places to visit. 
 Your maximum budget is 20000,- Kč for everything 
 (without food). 
 V matema�ce lze pracovat s cenami, převody měn, délkou trasy, 
 spotřebou paliva…. 

 Varianty:  U slabších skupin můžeme modifikovat -  nemusí nutně pracovat 
 v anglič�ně po celou dobu. 

 Určeno k:  Prak�cké práci s online aplikací. 
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https://www.viamichelin.com/


 PLAN A TRIP TO LONDON 

 From _____________________ to London 

 Dates: _____________ - ______________ 

 Distance: _________________ Time: ________________________________ 

 Means of transport / costs: 

 a)  ______________________ / __________________________________ 

 Stop on the way / hotel / cost: 

 a)  _____________ / ______________ / ______________ 

 Accomoda�on in London: 

 Hotel: ___________________________________ Stars: ________________ 

 Facili�es: ______________________________________________________ 

 Cost (2 people / 2 nights): _________________________________________ 

 Weather / average temperature: ____________________________________ 

 Places to see: 

 Date:  What /where:  Ticket price / 2 people: 

 Addi�onal costs: _________________________________________ 

 Calcula�on of the trip: ____________________________________ 
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 8.  Guess where you are!  - Z a AJ 

 Pomůcky  :  Webová stránka:  h�ps://www.geoguessr.com/ 

 Počítače nebo tablety s připojením na internet. 

 Popis  :  Žáci pracují buď sami (nebo ve dvojicích). 
 Učitel zadá odkaz pomocí linku neco QR kódu. 

 Varianty:  Lze hrát i kamarády, soutěžit, dělat si  kvízy… 

 Určeno k:  Neformálnímu učení s online aplikací. 
 POZOR! Vysoce návykové… :-)) 
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 9.  Play with songs online  - HV a AJ 

 Pomůcky  :  Webová stránka:  h�ps://lyricstraining.com/ 

 Počítače nebo tablety s připojením na internet a 
 sluchátky. 

 Popis  :  Žáci pracují samostatně. 
 Učitel zadá odkaz pomocí linku neco QR kódu. 
 Žák si vybere píseň (přes lupu lze vyhledávat), zadá úroveň 
 ob�žnos�  (začít na Beginner…) a vybere si mezi Write mode 
 (dopisování slov) a Choice mode (výběr z nabídky - lepší pro 
 začátečníky). Spus� video a pracuje… 

 Varianty:  Můžeme zadat konkrétní písničku pro začátek  a následně nechat 
 žáky, ať si vyberou píseň v anglič�ně podle svého vkusu, 
 oblíbeného žánru, zpěváka, apod… Na lyricstraining ale kupodivu 
 najdeme i nehudební videa - v žánrech lze najít i  TV show  nebo 
 movie scene  . 

 Určeno k:  Neformálnímu učení s online aplikací. 
 Rozvíjení poslechových dovednos�. 
 Vhodné třeba na suplovanou hudebku… 
 POZOR! Pro hudební nadšence hodně návykové… :-)) 
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https://lyricstraining.com/
https://lyricstraining.com/en/genre/tv_show
https://lyricstraining.com/en/genre/movie_scene


 10.  Play with songs offline I - HV a AJ 

 Pomůcky  :  Nahrávka písně v Aj. 
 Připravené materiály k práci (kar�čky, PL…) 

 Popis  :  Žáci pracují samostatně nebo ve dvojicích. 
 Práci s textem písničky lze pojmout různými způsoby: 

 Varianty: 
 a)  Rozstříháme text na jednotlivé sloky nebo řádky - 

 necháme žáky srovnat  před  poslechem, poté si zkontrolují 
 podle poslechu. 

 b)  Z písničky vybereme pouze klíčová slova, napíšeme na 
 kar�čky - žáci si je rozloží před sebe a při poslechu “loví” 
 slovíčka v tu chvíli, kdy je v písničce slyší. 

 c)  Z písničky vybereme některá slovní spojení, rozdělíme je 
 na kar�čky a úkolem žáků bude je pospojovat k sobě. 

 d)  Vyrobíme doplňovačku, vy�skneme, žáci poslouchají a 
 doplňují (klasika…) 

 Určeno k:  Rozvíjení poslechových dovednos�. 

 Příklad: 
 Every Breath You Take; The Police - 
 materiály a) - d) na následujících stránkách 
 Video:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=OMOGaugKpzs  ,  přehrát do 1:51 
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 a) Put the stripes into the correct order. Then listen and check. ✂✂✂ 

 Every breath you take 

 And every move you make 

 Every bond you break 

 Every step you take 

 I’ll be watching you 

 Every single day 

 And every word you say 

 Every game you play 

 Every night you stay 

 I’ll be watching you 

 Oh can't you see 

 You belong to me 

 How my poor heart aches 

 With every step you take 

 Every move you make 

 And every wow you break 

 Every smile you fake 

 Every claim you stake 

 I’ll be watching you 

 Since you’ve gone I’ve been lost without a trace 

 I dream at night, I can only see your face 

 I look around but it’s you I can’t replace 

 I feel so cold and I long for your embrace 

 I keep crying baby, baby please 
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 a)  Work in pairs. Study the words on the cards. Listen to the song 
 and grab the words the moment you hear them. ✂✂✂ 

 BREATH  MOVE  BOND 

 STEP  DAY  WORD 

 GAME  NIGHT  BELONG 

 HEART  TAKE  MAKE 
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 BREAK  SMILE  FAKE 

 VOW  TRACE  EMBRACE 

 Obrázky: Galerie Clipart 
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 c) Listen to the song and match the colloca�ons (= words that go 
 together). ✂✂✂ 

 EVERY BREATH …  YOU TAKE  EVERY MOVE YOU…  MAKE 

 EVERY MOVE …  YOU MAKE  EVERY VOW YOU …  BREAK 

 EVERY BOND …  YOU BREAK  EVERY SMILE …  YOU FAKE 

 EVERY STEP YOU…  TAKE  EVERY CLAIM …  YOU STAKE 

 EVERY SINGLE …  DAY  LOST WITHOUT …  A TRACE 

 EVERY WORD …  YOU SAY  I DREAM …  AT NIGHT 

 EVERY GAME …  YOU PLAY  I LOOK …  AROUND 

 EVERY NIGHT …  YOU STAY  I FEEL …  SO COLD 

 I’LL BE …  WATCHING YOU  I LONG FOR …  YOUR EMBRACE 

 MY HEART …  ACHES  I KEEP …  CRYING 
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 D) Listen to the song and fill in the missing words: 
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 Doplňovačka vyrobena pomocí aplikace:  h�ps://www.lyricsgaps.com/ 
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 11.  Play with songs offline II - HV a AJ 

 Pomůcky  :  Nahrávka písně v AJ + notový záznam písně. 

 Vy�sknuté obrázky vytvořené ze slov ve Word Artu 

 Popis  :  Žáci při poslechu písně hledají v obrázku  slova, která obsahuje 
 text písně. Následuje nácvik zpěvu písně (1.sloky) 

 Určeno k:  Zlepšení poslechových dovednos� a výslovnos�  při zpěvu v 
 anglickém jazyce. 

 Příklad: 
 Práce s písní  Good King Wenceslas  . 
 Nahrávka písně:  h�ps://www.helpforenglish.cz/ar�cle/2010120802-good-king-wenceslas 

 Stačí pracovat s prvními třemi slokami písně - nahrávka do 1:22 
 Obrázek vytvořený ve WordArt.com: 
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https://www.helpforenglish.cz/article/2010120802-good-king-wenceslas


 Řešení: V textu písně jsou slova - good, snow, moon, frost, poor, stand, 
 where, mountain, bring, see, together, weather. 

 Zdroj:  h�ps://www.vira.cz/texty/knihovna/kapitoly/good-king-wenceslas 
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 12.  Play with songs offline III - HV a AJ 

 Pomůcky  :  Nahrávka písně v AJ, vy�štěný text písně 

 Popis  :  Při poslechu písně žáci pohybem znázorňují  jednotlivá slova. 

 1)  Žáci si ve dvojicích přečtou text a označí slova, která si myslí, že 
 by šla znázornit pohybem. 

 2)  Text učitel s žáky projde a společně se domluví na slovech, která 
 se budou znakovat a na jednotlivých znacích. 

 3)  Na refrén učitel naučí žáky jednoduchý rytmický doprovod - 4x 
 lusknu�, 4x tlesknu�, 4x plesknu� o stehna a na závěr 1x 
 tlesknu� 

 Určeno k:  Procvičení slovní zásoby - propojení pohybu,  myšlení a zpěvu 
 napomáhá ke zlepšení procesu učení. 

 Varianty  :     Dále se dá také pracovat s textem písně  tak, že se ho žáci učí po 
 částech zpamě� (lze ho i rozdělit do skupin, které se potom 
 budou střídat). Tato činnost směřuje k další práci s písní pouze s 
 audionahrávkou. Učitel HV může pracovat i bez nahrávky pouze s 
 doprovodem klavíru. Píseň se nemusí hned zpívat, žáci ji mohou 
 nejprve říkat jako rytmickou “říkačku”. Případně mohou žáci ve 
 skupinách vymyslet další sloky písně s dalšími různými pocity. 

 Příklad:  práce s písní Feelings are feelings 
 h�ps://learnenglishkids.bri�shcouncil.org/index.php/songs/feeli 
 ngs-are-feelings 

 Text s vyznačenými slovy, které žáci pravděpodobně vyberou ke znakování: 

 Some�mes I am  happy  , 
 Some�mes I am  sad  , 
 Some days I feel  good  , 
 Others I feel  bad  . 

 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings. 
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 Some�mes I  get excited  , 
 Some�mes I  don't  , 
 Some days I  want to dance  , 
 Other days I  don't  . 

 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings. 

 Some�mes I am  hungry  , 
 Some�mes I am  thirsty  , 
 Some days I feel  angry  , 
 Other days I'm  calm  . 

 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings are feelings, 
 Feelings are feelings. 
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 13.  Biographies of music composers - HV a AJ 

 Pomůcky  :  Videonahrávka o životě hudebního skladatele  v AJ + vy�štěné 
 otázky pro žáky. 

 Popis  :  Žáci odpovídají na předem připravené otázky.  Odpovědi by měli 
 zjis�t z videoukázky (je možno použít pro snazší porozumění i 
 anglické �tulky) 

 Určeno k:  Zlepšení poslechových dovednos�. 

 Varianty:  Po prvním zhlédnu� videa, žáci sami  tvoří ve skupinách otázky 
 pro jinou skupinu. Při druhém poslechu odpovídají žáci na otázky 
 vytvořené jinou skupinou. 

 Příklad:  Život Wolganga Amadea Mozarta 

 Video naleznete zde:  h�ps://www.youtube.com/watch?v=bOV25ofvjeA 

 Otázky pro žáky: 

 1.  Kdy a kde se narodil? 
 2.  Jaké bylo jméno a povolání jeho otce? 
 3.  Na jaké nástroje uměl velmi dobře hrát už v šes� letech? 
 4.  Na koncertní “turné” po Evropě se vydal až v dospělos�? 
 5.  Oženil se? 
 6.  Jaké hudební formy skládal? Napište alespoň tři. 
 7.  S jakým významným hudebním skladatel se přátelil? 
 8.  Kolik let mu bylo, když umřel? 
 9.  Je to sladatel, jehož skladby se hrají nyní jen občas a zůstaly skoro 

 zapomenuty? 
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 Řešení: 
 1.  Rakousko - Salzburg - 1756 
 2.  Leopold Mozart - hudební skladatel, houslista a učitel hudby 
 3.  klavír a housle 
 4.  Ne, už jako malý cestoval s otcem po významných evropských městech. 
 5.  Ano 
 6.  klavírní a houslové sonáty, symfonie, opery, smyčcové kvartety,... 
 7.  s Josephem Haydnem 
 8.  35 let 
 9.  Ne, je to světoznámý skladatel, jehož skladby se často hrají i dnes. 
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 14.  Musical warm-ups - HV a AJ 

 Pomůcky  :  klavír, vy�štěné noty pro učitele 

 Popis  :  Žáci se rozezpívávají při hodině hudební výchovy  pomocí 
 krátkých melodií s anglickými slovíčky. Učitel HV doprovází na 
 klavír a mo�vy transponuje. 

 Určeno k:  Upevnění jazykové zásoby. 

 Varianty:  Učitel může vybrat libovolné téma,  žáci k němu vyberou několik 
 slovíček a učitel rychle vymyslím jednoduchý mo�v pro pěveckou 
 rozcvičku. 

 Příklad: 

 102 



 15.  Games with names of musical instruments - HV a AJ 

 Pomůcky  :  Tabule, nachystaný seznam hudebních nástrojů,  vy�štěné 
 osmisměrky pro žáky. 

 Popis  : 

 1.  Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Zástupce z první skupiny si 
 vylosuje název hudebního nástroje, spočítá písmena v jeho 
 názvu a nachystá na tabuli stejný počet míst (např. pomlček) pro 
 jednotlivá písmena. Druhá skupina postupně hádá písmena, 
 podmínkou ale je, že názvy písmen musí říkat anglicky. Skupiny 
 se vždy po jednom slově střídají. 

 2.  Žáci luš� osmisměrku. Osmisměrka obsahuje dvojice slov - vždy 
 anglický a český název hudebního nástroje. 

 Určeno k:  Anglická abeceda, upevnění a rozšíření  slovní zásoby. 

 Příklad: 

 Kar�čky s názvy hudebních nástrojů: 

 kontrabas  pozoun 
 varhany  lesní roh 
 loutna  harfa 
 klarinet  violoncello 
 tympány  fagot 

 103 



 Osmisměrka: 

 Osmisměrka - řešení: organ-varhany, bicí-drums, flétna-flute, guitar-kytara, 
 trumpet-trubka, violin-housle 
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 16. Famous pain�ngs – reproduc�on (VV/AJ) 

 Pomůcky  : 

 ●  Karty s výběrem reprodukcí významných, světově uznávaných 
 výtvarných děl. 

 ●  Základní informace o vybraném díle a jeho autorovi. 
 ●  Výtvarné pomůcky: ideálně plátno, olejové barvy, plochý štětec atd. 

 (Možné nahradit levnější variantou: čtvrtka vyšší gramáže, 
 akrylové/temperové barvy) 

 Popis  : 

 1.  Z nabídky vybraných děl si žák zvolí jedno, kterého nějakým způsobem 
 zaujme. (Je možné žákům zadat kritéria, která jim výběr přiblíží, učiní 
 osobnější:  Jak se právě teď cí�š? Který v tobě vyvolává  příjemné 
 vzpomínky? Který se � líbí nejméně…  ) Pozorně si daný 
 obraz/reprodukci prohlédne a anglicky popíše, co se na něm nachází – 
 objekty, tvary, barvy apod. Odhadne výtvarnou techniku, kterou bylo 
 dílo vytvořeno, dle věkové kategorie se pokusí zařadit do 
 kulturně-historického kontextu, určit umělecký směr případně 
 autora/autorku (na základě mo�vu a právě zvolené techniky, formy). 

 2.  V následujícím kroku si žák své odhady ověří pomocí materiálů, které 
 mu poskytne učitel. Nabízí se využi� aplikace dostupné on-line – 
 Blendspace  h�ps://www.blendspace.com/lessons/dashboard  ,  která 
 učiteli umožňuje poskytnout žákům materiály přehledně a 
 strukturovaně, v různých formátech (odkazy na textový a obrazový 
 materiál, videa, jiné aplikace apod.), vše na jednom místě. Učitel je ten, 
 kdo určuje, jaké zdroje žák při ověřování informací použije. 

 3.  Po porovnání skutečných informací s žákovskými odhady, shrne žák 
 písemně/ústně základní informace a sdílí je se spolužáky (v kruhu, ve 
 dvojicích…) 

 4.  Posledním krokem je reprodukce vybraného díla. Žák co nejvěrněji 
 zachy� detaily, barevnost, kompozici – vycházíme z toho, že 
 reprodukování děl rozvíjí výtvarnou techniku, práci s barvou apod. A 
 především podporuje všímavost a schopnost pozorování. Práce s 
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 reprodukcí může dobře fungovat i jako překonávání bariér krize 
 výtvarného projevu, kterou žáci druhého stupně procházejí a jež je 
 limituje v zobrazování skutečnos� (např. lidský portrét apod.). 

 Určeno k:  Žák iden�fikuje vybraná, světově významná  umělecká díla, určí 
 autora. Dokáže je zařadit z kulturně-historického hlediska. O 
 vybraném obraze krátce pohovoří, popíše jej. Pracuje s různými 
 zdroji informací, porovnává je se svými odhady. Prohlubuje své 
 znalos� z dějin výtvarného umění a rozšiřuje si v této oblas� 
 slovní zásobu. 

 Příklad: 
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 17. Feelings and emo�ons (VV/AJ) 

 Pomůcky: 

 karty/prezentace/reprodukce uměleckých děl (figurální, abstraktní), karty s 
 různými emocemi (zvolená forma dle věkové kategorie), barevná škála 

 Výtvarné pomůcky – kreslicí čtvrtka, suché pastely 

 Popis: 

 Učitel na začátku zvolí úroveň ob�žnos� pro žáky �m, kolik podpůrných 
 materiálů jim k práci připraví. Učitel může ve všech třech variantách působit 
 jako pomocník – klade žákům upřesňující otázky. Které vedou k hlubšímu 
 prožitku a porozumění. 

 1)  Evokace – slouží k uvědomění si široké škály emocí, které provázejí 
 lidský život 

 I.  varianta:  Práce s kartami uměleckých děl – žáci popíší, co na nich vidí, 
 zaměří se na barvy a emoce, které v nich obraz vyvolává. Tzn. emocím 
 přiřazují jednotlivé barvy a svůj výběr se snaží intui�vně odůvodnit. 
 Pracují minimálně s pojmy teplé a studené barvy. 

 II.  Varianta: Práce s kartami uměleckých děl a kartami emocí – žáci popíší 
 umělecké dílo, co na něm vidí, které objekty, barvy v nich vyvolávají 
 pozi�vní/nega�vní emoce. Poté vybírají z karet emocí a snaží se své 
 pocity pojmenovat co nejpřesněji. K jednotlivým emocím přiřazují 
 barvy. Mohou pracovat i s asociacemi, co jim která barva barva v 
 souvislos� s daným obrazem připomíná. 

 III.  varianta: Žáci mají k dispozici karty uměleckých děl, emocí a navíc 
 barevnou škálu (např. Níže uvedený barevný kruh rozdělený podle 
 emocí). Pracují jako v prvních dvou variantách tak, že se snaží co 
 nejpřesněji vyjádřit, jak na ně vybrané dílo působí, jaké v nich 
 vyvolávají emoce. 

 2) Uvědomění – Samotná výtvarná činnost. Žáci si vyberou konkrétní obraz, 
 pracují s probádanými emocemi, které v nich obraz vyvolává; abstraktním 
 ztvárněním pomocí barev, ploch a linií + prací s intenzitou a tempem, své 
 emoce výtvarně vyjádří. 

 3) Reflexe – Žáci si výsledné práce – už bez přítomnos� výchozího 
 uměleckého díla – prohlédnou a reflektují: snaží se vys�hnout, jaké emoce se 
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 autor snažil vyjádřit. Vzájemně se doplňují. Autor na závěr odhalí, co je v 
 obraze skryto. 

 Určeno k: 

 Žák na základě reflexe uměleckého díla popisuje své emoce, přiřazuje jim 
 barvy. Vyjadřuje, jak se cí�, resp. trénuje, nacvičuje vyjadřování vlastních 
 emocí v bezpečném prostředí v rámci simulovaných situací. Uvědomuje si, jak 
 se cí� on, a porovnává své pocity s pocity ostatních. Zdůvodňuje a naslouchá 
 důvodům ostatních. 

 Rozšíření slovní zásoby v oblas� barev, pocitů a emocí, jejich reflexe. 

 Rozvoj v oblas� klíčových kompetencí dle RVP: Kompetence občanská: vcí�t 
 se do situací ostatních lidí; Kompetence sociální a personální: utváření 
 příjemné atmosféry v týmu, přispívá k upevňování dobrých mezilidských 
 vztahů, vytváří si pozi�vní představu o sobě samém, která podporuje jeho 
 sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, 
 aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty 

 Příklad: 
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 18. WORD ART – Word Clouds &  Calligrammes (VV/AJ) 

 Pomůcky: 

 Aplikace Word Art (  h�ps://wordart.com/  ), slovníky 

 Ukázka kaligramů Guillauma Apollinaira 

 Kreslicí bílá čtvrtka, perko, tuš 

 Popis: 

 Tato ak�vita slouží k upevnění slovní zásoby z jakékoliv oblas�, kterou učitel 
 potřebuje se žáky probrat, a to napříč všemi předměty. 

 I.  fáze: Žáci se seznámí s on-line aplikací Word Art, díky které mohou 
 vytvářet vlastní Word Clouds – tedy obrazce složené ze slov. Pracují s 
 vlastními preferenci, sami rozhodují, které slovo je pro ně v dané 
 oblas� důležité, které bude ve výsledném obrazci nejčastěji a 
 nejvýrazněji. 

 II.  fáze: Učitel žákům představí francouzského umělce Guillauma 
 Apollinaira. Krátce pohovoří o kaligramech. 

 III.  fáze: Na základě zvoleného tématu si žáci vyberou námět, který chtějí 
 zpracovávat technikou perokresby, a vytvoří kaligram. Pracují s velikos� 
 písma a intenzitou přítlaku, čímž docílí zvýraznění vybraných slov, která 
 jsou pro ně v dané oblas� důležitá. Lze využít pouze anglickou slovní 
 zásobu, či kombinovat anglické výrazy s jejich českými ekvivalenty. 
 Dvojjazyčnost je možné rozlišit např. barevně či pracovat se zrcadlovým 
 efektem. 

 Určeno k: 

 Rozvoj slovní zásoby konkrétní oblas�, fixování správného zápisu, uvědomění 
 si významu jednotlivých slov pro danou oblast – vlastní preference apod. 

 Seznámení s literárně-výtvarnou technikou – tzv. kaligramy, výtvarná technika 
 perokresba (pečlivost, soustředění se, trénink trpělivos�, precizování 
 ovládání techniky) 
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 Příklady: 
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 19. Illustrate the poem (VV/AJ) 

 Pomůcky: 

 Text básně bez ilustrace – tato báseň je ovšem obsahově s vizuální složkou 
 úzce propojena a doplnit ji ilustrací se intenzivně nabízí (např. 
 Patricia Thomas - Nature's Paintbox; A Seasonal Gallery of Art and 
 Verse, Millbrook Picture Books, 2007.) 

 Slovník 

 Online aplikace Wordlink (dostupná 
 h�ps://clilstore.eu/wordlink/?sid=5813438&url=&sl=en&upload=2 
 &go=Process) 

 Kaligrafické náčiní, vodovky/tempery/pastely/tužka – jakákoliv výtvarná 
 technika, která žákovi koresponduje s básní, kreslicí čtvrtka 

 Popis: 

 2 možné varianty: 

 1.  Ilustrace již před�štěného textu, který budou mít žáci k dispozici. 
 Společně, ve dvojicích nebo každý zvlášť si báseň přečtou a pomocí 
 slovníku, případně aplikace Wordlink a doptávání ji přeloží do té míry, 
 aby textu porozuměli a byli schopni jej ilustrovat – doplnit o vizuální 
 složku. 

 2.  Přepsání originálního textu (možná zmínka o kaligrafii, práce s 
 kaligrafickým náčiním), jeho následný překlad (viz výše) a přepsání 
 zvolenou technikou. Ilustrace na základě porozumění textu. 

 Určeno k: 

 Setkání s poezií nenásilnou cestou – nejde o tradiční práci s poezií, která 
 častokrát žáky odradí pouhou formou. Žák konkrétní báseň překládá a snaží 
 se jí porozumět, aby mohl doplnit chybějící část, kompletuje dílo. Báseň a 
 porozumění jejímu smyslu je v tomto případě prostředkem a nikoliv cílem 
 žákovy snahy. 

 Překlad textu – svépomocí, pomocí klasického / on-line slovníku, 
 prostřednictvím aplikace Wordlink. 
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 Porozumění textu. Výtvarné ztvárnění smyslu textu. 

 Seznámení s technikou/uměním kaligrafie. 

 Příklad: 
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 20. WEBQUEST – Prehistoric life: art & music (VV/AJ) 

 Pomůcky: 

 Webové prostředí pro vytváření tzv. Webquest, které umožňuje připravit pro 
 žáky ucelenou vzdělávací jednotku/projekt. Sestává se z 
 konkrétních čás�, a to: 1) introduc�on, 2) task, 3) process and 
 resources, 4) evalua�on, 5) conclusion, které žáka krok za krokem 
 provedou danou látkou, poskytnou mu jak vzdělávací zdroje, tak 
 ak�vity pro fázi uvědomění, kriteriální tabulku k sebehodnocení 
 potřebnou pro reflexi i shrnu� a rozšiřující možnos� k dalšímu 
 studiu zvoleného tématu. 

 Níže uvedený projekt seznamuje žáky s životem pravěkého člověka. Téma 
 jsme rozdělili do 4 rovnocenných čás� na: výtvarné umění, hudbu, 
 životní styl a jídlo. Ke každé oblas� je v čás� “Task” uveden zdroj 
 informací (texty, videa, odkazy na literaturu) a ak�vity – převážně 
 tvořeny v learningapps (learningapps.org). Jedná se například o 
 ak�vity: cloze text, matching pairs, crosswords aj. Dále jsme např. 
 využili mind maps (goconqr.com), Blendspace (blendspace.com), či 
 originální materiály vytvořené v Canvě (canva.com). 

 Určeno k: 

 Cílem projektu je provést žáky životem pravěkého člověka. Seznámit je s 
 jednotlivými oblastmi jeho života tak, aby se do pračlověka 
 pokusili/mohli vcí�t a vžít se do jeho role. V prak�cké rovině žáci 
 připraví z každé oblas� několik vybraných výrobků, věcí, nástrojů, 
 naučí se připravit ohniště, umíchat barvy podle původní receptury, 
 připravit jídlo, které bylo v pravěku běžné, ušít kus oblečení apod. a 
 vše završí realizací pravěkého obřadu, rituálu. 

 Výtvarnou složkou je pak nápodoba jeskynních maleb, výroba hliněných 
 nádob a jejich dekorace, práce s o�skem ad. 

 Práce s různorodými cizojazyčnými zdroji, osvojování didak�ckého obsahu 
 prostřednictvím rozmanitých ak�vit nejen na počítači skrze cizí 
 jazyk. 
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 Příklady: 
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 VÝUKA AJ U DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
 POTŘEBAMI 

 Ak�vity pro 1. stupeň 

 Úvod:  Většina  zmíněných  ak�vit  v  této  sekci  slouží  k  rozvoji  mo�vace  žáků  se 
 specifickými  potřebami  hovořit  anglickým  jazykem.  Žáci  se  specifickými 
 potřebami  zažívají  při  učení  se  anglickému  jazyku  mnohdy  neúspěch  či 
 nejistotu.  Uvedené  ak�vity  mají  za  úkol  zaujmout  žáky  natolik,  že  se 
 přestanou  stydět  při  mluvení,  pomáhají  jim  se  lépe  začlenit  do  kolek�vu  nebo 
 jim umožňují svůj výkon na základě zpětné vazby vylepšit. 

 1. Three Things in Common 

 Pomůcky  : Obrázky s věcmi, které by žáci mohli mít  rádi. Pokud možno i s 
 anglickými popisky. Slovníky. 

 Popis:  Tato ak�vita je typický „icebreaker“. Pomáhá  se začleněním žáků 
 speciálními vzdělávacími potřebami do kolek�vu. Překonává také počáteční 
 obavy hovořit anglicky před ostatními. Žáci pracují ve dvojicích a mají za úkol 
 najít tři věci, které mají společné. Nacvičují frázi „Do you like …? 

 Ptají se: Do you like ice cream? 

 Odpověď. Yes, I do./ No, I don´t. 

 Žáci prezentují své objevy v anglickém jazyce pokud možno v přítomném 
 prostém  čase. Např. I like vanilla ice cream, he likes vanilla ice 
 cream too. Své objevy mohou doplnit svými obrázky. 

 Varianty: 

 1.  Tuto ak�vitu můžeme přizpůsobit aktuální probírané slovní zásobě 
 např. sporty, oblečení, hudební nástroje, nebo pojmout obecně. 

 2.  První žák může kreslit na papír, co má rád. Druhý  hádá. 

 3.  První žák může ak�vitu, co má rád kreslit spolužákovi na záda prstem. 
 Druhý hádá, co má rád. 

 Určeno k:  Vytvoření přátelské atmosféry ve třídě, k rozmluvení žáků, k 
 překonání prvotního ostychu. 
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 2.  I'm going on a picnic and I'm taking … 

 Pomůcky  : žádné 

 Popis:  Tato ak�vita je obdobou hry Šel jsem do obchodu  a koupil jsem… 
 V  této  původní  hře  žáci  postupně  přidávají  věci,  které  koupili,  musí  si 
 pamatovat,  co  nakoupili  ostatní  žáci  a  předměty  ve  správném  pořadí 
 vyjmenovat.  Ve  hře  I´m  going  on  a  picnic  and  I'm  taking…  začínáme  obdobně, 
 jenže  na  piknik  je  možné  vzít  si  pouze  určité  předměty.  Úkolem  žáků  není  jen 
 si  pamatovat  předešlé  předměty,  ale  přijít  na  pravidlo,  podle  kterého  je 
 možné či nemožné si předmět vzít. 

 Průběh hry: 

 Učitel  či  některý  žák  vymyslí  pravidlo,  které  určí,  zda  si  danou  věc  můžete  vzít 
 na piknik nebo ne. 

 Například:  slovo  může  mít  5  písmen,  slovo  začíná  na  určité  písmeno,  slovo 
 začíná na samohlásku, slovo může být jen nepočitatelné podstatné jméno. 

 Učitel: I´m going on a picnic and I'm taking milk. 

 Žák: I´m going on a picnic and I'm taking eggs. 

 Učitel: No, you can´t také eggs. 

 Žák: Can I take orange juice? 

 Učitel: Yes, you can. 

 Takto  žáci  přidávají  věci,  dokud  nějaký  žák  neuhodne,  jakým  pravidlem  se 
 učitel řídí. 

 Pravidlo  nemusí  zahrnovat  běžné  věci  na  piknik.  Např.  air  –  bird,  bu�erfly, 
 ladybug; love - present, heart, 

 Určeno k:  Rozvíjení slovní zásoby, opakování určitého  grama�ckého jevu 
 (počitatelné/nepočitatelné), zlepšování schopnos� najít společné znaky. 
 Ak�vita mo�vuje žáka, aby byl pozorný a  rozvíjí paměť. Vzhledem k tomu, že 
 žáci jsou zapojeni do hledání pravidla, tak neztrácejí pozornost. 
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 3. Make Your Video 

 Pomůcky  : mobile phone, aplikace pro tvorbu videí 

 Úvod:  Tato  ak�vita  se  snaží  využít  toho,  co  je  žákům  blízké.  Žáci  dnes  běžně 
 využívají  své  telefony,  fo�  se  a  točí  krátká  videa.  Proniknout  do  světa  žáka 
 skrze  ak�vity,  které  jsou  mu  blízké,  může  být  cestou,  jak  jej  mo�vovat  ke 
 studiu  jazyka.  Video  je  velmi  cennou  zpětnou  vazbou.  Žák  sám  sebe  slyší 
 mluvit  a  to  ho  mo�vuje  mluvit  správně.  Takto  je  možné,  že  žák  natočí  několik 
 videí, než je sám se sebou spokojený. 

 Varianta 1: 
 Popis:  Žák vytvoří krátké video, ve kterém hovoří  na dané téma. 
 Temata: 

 1.  Představení  se:  Pro  Tvé  sledující  na  YouTube  vytvoř  v  anglickém  jazyce 
 video, ve kterém se jednoduše představíš. 

 2.  Moje  město:  Natoč  krátká  videa  před  důležitými  budovami  ve  Tvém 
 městě. Video anglicky okomentuj: This is a museum. 

 3.  Moje  záliby  :  Natoč  se  při  Tvém  oblíbeném  sportu  nebo  jiném  koníčku. 
 Video doplň o komentář I like … 

 Varianta 2: 
 Popis:  Žák  nebo  skupina  žáků  se  vyfo�  se  zadanými  objekty  a  z  těchto  fotek 

 vytvoří  video  nebo  prezentaci  s  popisky.  Popřípadě  pošle  fotky  a  popisky 
 učiteli a ten je přidá do videa. 

 Doporučené aplikace pro tvorbu videí: 
 In-shot 

 Určeno  k  :  K  mo�vaci  žáka  učit  se  správně  vyslovovat,  procvičení  slovních 
 obratů a frází. 

 Pro  sdílení  videí  lze  využít  zabezpečenou  síť  Flip:  h�ps://info.flip.com/  (návod 
 v ak�vitě 2. v čás� “Digitální technologie”. 
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 4. SWELLGARFO 

 Pomůcky  : počítač, aplikace SWELLGARFO 

 Popis:  Hra  podobná  české  hře  Jméno,  město,  zvíře  věc.  Žáci  ve  hře  vymýšlí  v 
 daných  kategoriích  slova  na  určitá  písmena.  Kategorie  buďto  náhodně  vybere 
 počítač  nebo  je  učitel  zadá.  Žáci  se  rozdělí  na  skupiny  po  čtyřech.  Za  každou 
 správnou  odpověď  dostáva  skupina  dva  body,  pokud  jejich  odpověď  nikdo 
 další  neměl.  Pokud  žáci  mají  stejné  odpovědi  jako  jiné  skupiny,  tak  dostanou 
 jen jeden bod. 

 Webové stránky  |:  Swellgarfo | Sca�ergories List Generator 
 h�ps://swellgarfo.com/sca�ergories/#SU5k62Q 
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 VÝUKA AJ U DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 
 POTŘEBAMI 

 Ak�vity pro 2. stupeň 

 1. I Need A Coat 

 Pomůcky  : 

 Kostka s obrázky počasí, karty s obrázky oblečení a doplňků s anglickými 
 popisky, stejné karty bez popisků 

 Popis: 

 Pomocí obrázků slouží tato ak�vita žákům se speciálními vzdělávacími 
 potřebami  k rozvíjení slovní zásoby a propojení různých tema�ckých okruhů 
 slovní zásoby. 
 Žáci si sednou do kruhu. Uprostřed je připravená hrací kostka s obrázky a 
 okolo jsou rozprostřeny karty s obrázky. Jeden žák hodí kostkou. Podle 
 obrázku na kostce se učitel ptá: “What do you need when it’s rainy?” a žáci 
 vybírají karty a vhodným oblečením do deště a odpovídají : “ I need a 
 raincoat. I need an umbrella. … “ Nejdříve hrají všichni žáci spolu a učitel se 
 ptá, poté hrají v menších skupinkách, aby měli více příležitos� k procvičování 
 a procvičují i otázky.  Po osvojení slovní zásoby nahradíme karty s popisky  za 
 karty bez popisků. 

 Varianty: 

 1.  Obrázky na hrací kostce můžeme obměňovat podle  potřeby - počasí 
 můžeme například nahradit obrázky školy, divadla, hřiště, koupaliště apod. 
 Otázka potom zní např. “What do you need at school?” 

 2. Místo obrázků můžeme použít symboly + , - , ?  a v kombinaci s osobními 
 zájmeny mohou žáci procvičovat různé grama�cké časů. V tomto případě 
 použijeme karty se s obrázky znázorňující slovesa, které položíme na 
 kupičku obrázkem dolů. Žák hodí kostkou a zároveň vezme kartu se 
 slovesem - podle symbolů a karty pak tvoří věty. 
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 Určeno k: 

 Rozvíjení slovní zásoby, propojení různých tema�ckých okruhů slovní zásoby, 
 procvičování, opakování určitého grama�ckého jevu - např. různé grama�cké 
 časy - tvoření vět kladných, záporných a otázek.  Ak�vita mo�vuje žáky a 
 podporuje a rozvíjí pozornost a paměť. 

 Házecí kostky s obrázky: 
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 2. What does your name mean? 

 Pomůcky  : 

 Slovník, internet 

 Popis: 

 Pomocí slovníku či internetu žáci vyhledají a napíší pod sebe přídavná jména, 
 která je vys�hují a zároveň začínají na písmena jejich jména. Slova přečtou 
 včetně správného spellingu počátečního písmena 
 Příklad :  “F”  for  F  ast 

 “R”  for  R  elaxed 
 “E”  for  E  asygoing 
 “D”  for  D  aring 

 Varianty: 

 1.  Žáci nepíší svoje jméno, ale jméno kamaráda 

 2. Promícháme pořadí písmen, přečteme přídavná jména a žáci hádají, kdo to 
 je. 

 Určeno k: 

 Rozvíjení a obohacování slovní zásoby - přídavná jména a procvičování 
 spellingu. 
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 3. Make the most words 

 Pomůcky  : tužka, papír 

 Popis: 

 Skvělý warm-up bez pomůcek. Učitel v duchu odříkává abecedu, určený žák 
 řekne “stop”.  Žáci napíší co nejvíce slov začínajících daným písmenem. 
 Vyhrává ten, kdo napíše nejvíce slov bez chyb. 

 Varianty: 

 1.  Žáci mohou soutěžit ve skupinách 

 Určeno k: 

 Procvičování a obohacování slovní zásoby a spellingu. 
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 4. Le�er String Dicta�on 

 Pomůcky  : tužka, papír 

 Popis: 

 Další skvělý warm-up bez pomůcek. Učitel hláskuje (“speluje”)  několik slov, 
 které mají něco společného. Hláskujeme bez oddělení - bez pauzy. Dě� 
 zapisují písmena do “řetězce”, potom pomocí zvýrazňovače hledají jednotlivá 
 slova a určují co mají společného. 

 Příklad: 

 Redbluepinkgreenorange 

 penpencilrubberrulerscissors 

 Varianty: 

 1.  Učitel může hláskovat celé věty nebo otázky. Věty  použijeme jako začátek 
 diskuze nebo k úvodu do tématu. 

 Whatsyourfavouritecolour? 

 Whatdidyoudoa�heweekend? 

 Whatareyoudoingnow? 

 Určeno k: 

 Procvičování spellingu a slovní zásoby 

 . 
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 5. Přebíjená s nepravidelnými slovesy 

 Pomůcky  : karty s nepravidelnými slovesy, každá karta  má na jedné straně 
 nepravidelné sloveso v infini�vu a na druhé straně minulý čas a příčes� 
 minulé jiného nepravidelného slovesa 

 Popis: 

 Žáci si sednou do kruhu. Žákům rozdáme  karty, jednu kartu si nechá učitel. 
 Karty si položí před sebe - nahorou tou stranou, kde je minulý čas a příčes� 
 minulé. Učitel položí svou kartu na zem a přečte například “BE”. žáci hledají 
 kartu s “WAS/WERE, BEEN” , přečtou, položí a následně otáčí na druhou 
 stranu. Na druhé straně je např. “CATCH”. Žáci hledají kdo má “CAUGHT, 
 CAUGHT” , přečte, položí a otočí. 

 Varianty: 

 1.  Žáci mohou odříkávat nepravidelná slovesa společně 

 2. Měříme čas, za jak dlouho se dě� zbaví karet. V další hře se snažíme to 
 zvládnout rychleji. Tím podporujeme celek  a ne jen jednotlivce. 

 Určeno k: 

 Procvičování nepravidelných sloves 
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 Online zdroje pro výuku jazyků a CLIL 

 1)  h�ps://clilstore.eu/  - dvě možnos� různých slovníků,  tvorba webquestů 

 2)  h�ps://quizlet.com/en-gb  - tvorba i využi� hotových  kar�ček nejen na 
 slovní zásobu. Ukázky využi� u nás ve škole zde: 
 h�ps://www.zschocho.cz/1-stupen/anglic�na/ 

 3)  h�ps://quizizz.com/  - tvorba her a kvízů na procvičování  grama�ky apod. 
 Využívali jsme při online výuce. 

 4)  h�ps://wordwall.net/community  - tvorba přiřazovaček,  kvízů, přesmyček, 
 řazená vět, osmisměrek a dalších her na výuku všech jazyků. 

 5)  h�ps://padlet.com/dashboard  - online nástěnka,  při výuce lze využít na 
 mnoho způsobů, například pro vystavení žákovských prací, tvorbu blogu - 
 hodně jsme využili v období korony. 

 6)  h�ps://learnenglishkids.bri�shcouncil.org/  a 
 h�ps://learnenglishteens.bri�shcouncil.org/  - perfektní  stránky pro 
 všestranný jazykový rozvoj, krásné CLIL ak�vity, rozvoj jazykových dovednos�, 
 slovní zásoby apod. 

 7)  h�ps://cs.duolingo.com/  - aplikace pro Aj, Nj,  Fj i další jazyky 

 8)  h�ps://www.sheppardso�ware.com/  - bezvadný zdroj  na materiály pro 
 CLIL, vše zdarma - inspirace ze školy Pokesdown v Bournemouth. 

 9)  h�ps://www.englisch-hilfen.de/  - u nás téměř neznámá,  ale pěkně 
 zpracovaná stránka pro výuku Aj (inspirace z Lindau). 

 10)  h�ps://www.eslkidstuff.com/  - plány hodin, flashcards,  pracovní listy 

 11)  h�ps://www.onestopenglish.com/  - materiály pro  dě� i teenagery, 
 rozsáhlá CLIL sekce! 

 12)  h�ps://www.vooks.com/  - ozvučené knížky, my jsme  s�hli ještě roční 
 členství pro učitele zdarma, nyní je měsíc zdarma na zkoušku 

 13)  h�ps://www.gamestolearnenglish.com/  - hry pro  výuku Aj 

 14)  h�ps://www.german-games.net/de  , 
 h�ps://www.deutsch-lernen-online.net/quiz-spiele  a 
 h�ps://ifu-ins�tut.at/online-lernen/spiel  - hry pro  výuku Nj 
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 15)  h�ps://www.french-games.net/frenchtopics  - hry pro výuku Fj 

 16)  h�ps://babadum.com/  - ozvučená výuka slovní zásoby  ve 21 jazycích 

 17)  h�ps://kahoot.com/schools-u/  a  h�ps://kahoot.it/  - tvorba a hraní her 
 pro výuku všech jazyků i jiných předmětů. Opět jsme využívali pro online 
 výuku. 

 18)  h�p://monkeyenglish.cz/  - videokanál dvou učitelů  - rozšiřování slovní 
 zásoby. V�pné, výživné, zdarma... 

 19)  h�ps://ifaketextmessage.com/  - tvorba falešných  chatů / sms  konverzací 

 20)  h�ps://learningapps.org/  - opět jedinečná stránka,  lze tvořit různé druhy 
 ak�vit: přiřazování, křížovky, doplňovačky, časové osy, hádání slov. Lze použít i 
 �síce hotových ak�vit nejen na výuku jazyků (Aj, Nj, Fj, Rj), ale i pro jiná 
 témata. 

 21)  h�ps://wordart.com/  a  h�ps://worditout.com/  - tvorba slovních mraků. 

 22) Doplňování slov do textu písničky (je možné nastavit ob�žnost a 
 vypisování celých slov nebo výběr z nabízených slov):  LYRICSTRAINING  - je 
 možné hrát buď online nebo stáhnout aplikaci do mobilu / tabletu 

 23) Aplikace Bri�sh Council pro mobily - vhodná na grama�ku, slovní zásobu 
 a spelling třeba pro pokročilejší žáky (možnost smysluplné ak�vity, pokud 
 mají “hotovo”:  Johnny Grammar Word Challenge  (Google  Play) nebo  Johnny 
 Grammar Word Challenge  (App Store) 

 24) Grammar Snacks (Bri�sh Council) - krátká videa pro představení 
 grama�ky 

 a)  A1-A2:  Grammar Snacks A1-A2 
 b)  B1-B2:  Grammar Snacks B1-B2 

 25) Další nápady pro práci s matema�ckými tyčkami “Cuisenaire Rods” v 
 Aj: 

 a)  h�ps://www.teachingenglish.org.uk/ar�cle/cuisenaire-rods 
 b)  h�ps://busyteacher.org/2471-how-to-teach-english-using-cuisena 

 ire-rods-15.html 

 26) Online manipulační pomůcky TOYTHEATER pro: 

 128 

https://www.french-games.net/frenchtopics
https://babadum.com/
https://kahoot.com/schools-u/
https://kahoot.it/
http://monkeyenglish.cz/
https://ifaketextmessage.com/
https://learningapps.org/
https://wordart.com/
https://worditout.com/
https://lyricstraining.com/app?nr=1&~channel=web&~feature=redirect&~campaign=none&ref=https%3A%2F%2Flyricstraining.com%2F
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubl.spellmaster&referrer=utm_source%3Dother_learn_english%26utm_medium%3Dweb%26utm_content%3Dapps_page%26utm_campaign%3DLearnEnglish%2520Apps%2520Page
https://apps.apple.com/app/60-second-word-challenge/id432488501
https://apps.apple.com/app/60-second-word-challenge/id432488501
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/a1-a2-grammar
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar
https://www.teachingenglish.org.uk/article/cuisenaire-rods
https://busyteacher.org/2471-how-to-teach-english-using-cuisenaire-rods-15.html
https://busyteacher.org/2471-how-to-teach-english-using-cuisenaire-rods-15.html


 a)  Matema�ku: 
 h�ps://toytheater.com/category/teacher-tools/virtual-manipula� 
 ves/  a 
 h�ps://toytheater.com/category/teacher-tools/assessment/  ,  hry: 
 h�ps://toytheater.com/category/math-games/ 

 b)  Anglič�nu: 

 h�ps://toytheater.com/category/language-arts/  , 
 abeceda:  Alphabet Games | Toy Theater Educa�onal Games  a 
 spelling:  Spelling Games | Toy Theater Educa�onal  Games  , 
 příběhy: 
 h�ps://toytheater.com/category/language-arts/stories/h�ps://to 
 ytheater.com/category/language-arts/stories/ 

 hledání slov v obrázku: 
 h�ps://toytheater.com/category/language-arts/word-find/ 

 c)  Hudební výchovu:  h�ps://toytheater.com/category/music/ 
 d)  Výtvarnou výchovu:  h�ps://toytheater.com/category/art/ 

 26) Plánovač cest na  h�ps://www.viamichelin.com/  - využitelné pro Aj, 
 zeměpis, matema�ku, projektovou výuku. Lze naplánovat trasu, 
 ubytování, turis�cké atrakce na místě… Lze pracovat s cenami, 
 vzdálenostmi, vybírat nejvhodnější dopravu, apod. Poskytuje prý lepší 
 info než Google…. 

 27) Zeměpisná hra - pro neformální učení ve volném čase nebo pro 
 suplovanou hodinu:  h�ps://www.geoguessr.com 

 28) Hra s písmeny - sestavování slov: 
 h�ps://learnenglishkids.bri�shcouncil.org/games/wordshake 

 29) Aplikace na tvorbu křížovek:  h�ps://crosswordlabs.com/  (je 
 intui�vní a blbuvzdorná, jen si na konci tvorby nezapomeňte uložit 
 odkaz, nejlépe si ho poslat sami sobě emailem, jinak už křížovku nikdy 
 nenajdete). Křížovku lze vy�sknout, ale také luš�t online! Ukázky  ZDE  a 
 ZDE  . 

 30)Generátor hry Snakes and Ladders: 
 h�ps://parade.com/947956/parade/riddles/ 
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 Hotová hra se vygeneruje na 4 stránkách, pomocí aplikace Výstřižky 
 jednoduše vystříháte a složíte (v Malování, ve Wordu…) do 1 souvislé 
 plochy. Odtud �sknete. 
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