
 

 

Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg. č. 
CZ.1.07/1.1.16/02.0099 

Název operačního programu:                   Operační program Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Číslo a název prioritní osy:                      7. 1 - Počáteční vzdělávání 

Číslo a oblast podpory:                            7. 1. 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Název výzvy:                                           Jihomoravský kraj - Výzva č. 2 globálního  grantu 

Doba trvání projektu:                               1. 2. 2013 - 31. 1. 2015 (24 měsíců) 

Rozpočet projektu:                                    3 176 336,-Kč 

Cílové skupiny:                                      žáci 3. až 9. roč. (anglický jazyk), 8. a 9. roč. 
(německý jazyk),  pedagogové zajišťující realizaci projektu  

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKÝM SOCIÁLN ÍM 
FONDEM A STÁTNÍM ROZPO ČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.  

Cílem projektu je podpořit a zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší 
škole. Projekt počítá s aplikací takových metod a forem práce, které jsou v souladu s 
moderními trendy výuky a které povedou k rozvíjení klíčových a oborových kompetencí 
žáků i k rozvíjení mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Prioritou je 
především vedení žáků k aktivnímu používání cizího jazyka.  

Součástí většiny klíčových aktivit je příprava a tvorba vzdělávacích materiálů pro 
výuku anglického jazyka ve 4. až 9. roč. a německého jazyka v 9. roč. a tvorba e-
learningových materiálů pro žáky 2. stupně, které budou vznikat od 2. pololetí  školního 
roku 2012/2013. Jejich tvorba bude pokračovat i ve školním roce 2013/2014 a v 1. 
pololetí školního roku 2014/2015. Tyto vzdělávací materiály budou ověřovány ve výuce 
či publikovány na školním webu ve školním roce 2013/2014 a v 1. pololetí školního roku 
2014/2015.  

Ve 4. a 5. roč. zařadíme do výuky anglického jazyka a výtvarné výchovy metodu CLIL. 
Vzniknou navzájem provázané sady vzdělávacích materiálů pro výuku anglického jazyka 
a výtvarné výchovy. V každém vzdělávacím materiálu bude v rámci anglického jazyka 
tematicky rozšířena slovní zásoba. Nová slovíčka a ustálené fráze si budou žáci procvičovat 
při výuce anglického jazyka a setkají se s nimi i ve výtvarné výchově, kde bude vyčleněn úsek 



 

 

vyučovaný v anglickém jazyce, přičemž formulování úkolů a pokyny v hodině budou vedeny 
střídavě v českém a anglickém jazyce. 

Od 6. roč. se v jedné hodině anglického jazyka za 14 dnů zaměříme na rozvoj čtenářských 
a komunikativních dovedností žáků při práci s anglicky psanou literaturou. Četba anglické 
beletrie bude spojená s konverzačními cvičeními a dramatizací příběhu. V některých 
případech žáci rovněž zhlédnou zfilmovaný příběh v anglickém jazyce, který bude 
bezprostředně navazovat na přečtenou knihu. Čtení literatury v anglickém jazyce je velmi 
efektivním prostředkem pro procvičování cizího jazyka, upevnění gramatických jevů, 
zopakování a rozšiřování slovní zásoby. 

Pro žáky 9. roč. budou vytvořeny vzdělávací materiály pro realizaci miniprojektů 
v německém jazyce. Témata jednotlivých miniprojektů jsou zaměřena na praktický život. 

E-learningové materiály jsou zaměřeny na procvičování anglické i německé gramatiky a pro 
samostatnou přípravu žáků na výuku. 

Žáci 8. a 9. roč. absolvují v rámci výuky anglického a německého jazyka 6 tříhodinových 
kurzů s rodilým mluvčím. Kurzy se budou realizovat na naší škole. Naším záměrem je vést 
žáky k aktivnímu používání cizího jazyka, rozvíjení schopností žáků dorozumět se 
cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. 

Návštěva divadelního představení v anglickém jazyce žáky 3. až 9. roč. povede k rozvoji 
receptivních dovedností žáků. Každé představení bude ve variantě pro žáky 1. stupně a pro 
žáky 2. stupně. Divadelní představení se uskuteční v kinosále ve Velkých Opatovicích. 

Především pro jazykově zdatné žáky a žáky s velkým zájmem o anglický jazyk máme 
připravený vzdělávací pobyt ve Velké Británii spojený s výukovou anglického jazyka. Našim 
cílem bude město Portsmouth. Účelem této akce je aktivní učení anglickému jazyku, 
poznávání reálií anglicky mluvící země a rozvoj komunikativních dovedností žáků 
v anglickém jazyce. 

Pedagogové, kteří se zapojí  do realizace projektu, absolvují  v rámci projektu odborné 
semináře. Školení pedagogů bude zaměřené na aplikaci moderních metod práce ve výuce, na 
využití informačních technologií ve výuce cizích jazyků a pro tvorbu vzdělávacích materiálů 
v digitální podobě a na aplikaci metody CLIL ve výuce. 

Z projektu bude vybaveno 5 učeben výpočetní a projekční technikou (z toho ve dvou 
učebnách budou interaktivní tabule), budou zakoupeny učebnice pro výuku anglického a 
německého jazyka. Dále zakoupíme anglicky psanou beletrii a slovníky pro práci žáků, 
interaktivní učebnice a metodické publikace zaměřené na inovativní metody výuky cizího 
jazyka. 

 


