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Tento projekt je spolufinancován Evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky



Cíle projektu:
� je  zkvalitnit výuku anglického a 

německého jazyka na naší škole

� posílit vzdělávání pedagogů v oblasti 
cizích jazyků a  v oblasti využití ICT ve 
výuce

� vytvořit  vhodné  podmínky pro výuku 
jazyků  včetně e-learningu

� využívání moderních a efektivních metod 
práce ve výuce

� rozvíjení jazykové gramotnosti  žáků

� zařadit  do výuky anglického jazyka 
anglicky psanou literaturu

� posílení mezipředmětových vztahů

Prioritou je především vedení žáků k 
aktivnímu používání cizího jazyka. 



Klíčové aktivity projektu

� Tvorba vzdělávacích materiálů pro používání metody CLIL 
ve výtvarné výchově : 4.a 5.roč.

� Tvorba a využívání vzdělávacích materiálů, které jsou 
využívány v hodinách AJ – 4. a 5.roč.

� Tvorba vzdělávacích materiálů k anglicky psané literatuře 
a jejich využívání ve výuce AJ v 6. až 9.roč.

� Tvorba e-learningových materiálů do AJ (pro 6.-9.roč.) a NJ 
(9.roč.)

� Kurz s rodilým mluvčím v AJ a NJ (pro žáky 8. a 9.roč.)

� Návštěva divadelních představení hraných v AJ

� Další vzdělávání pedagogů

� Vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii



Členové realizačního týmu
Hlavní manažer
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Mgr. Jaroslava Schichová
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Mgr. Petra Koudelková

Ing. Miloš Šmilňák
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Věra Petrová

zatím neobsazeno



Využívání metody CLIL v hodinách 
výtvarné výchovy

� Vyučující  zařazuje do 
výuky výtvarné výchovy  
anglická slovíčka a věty 
(zadávání úkolů, 
dotazy…), s těmito 
slovíčky se žáci setkali ve 
výuce anglického jazyka

� Sada 36 materiálů

� Žáci 4.a 5.roč.

� Od školního roku 2013-
2014



Tvorba vzdělávacích materiálů do AJ 
a jejich využívání ve výuce

� Sady 2x36 materiálů

� Rozšíření a procvičování 
slovní zásoby a frází

� Názorná  a zábavná 
výuka

� Vazba na metodu CLIL 
(příprava žáků)

� Žáci 4.a 5.roč.

� Od školního roku 2013-
2014



Literatura ve výuce anglického jazyka

� Žáci 6.-9.roč. čtou anglicky 
psanou literaturu

� Za školní rok 2 různé knihy 
anglické beletrie

� 2x10 vzdělávacích materiálů

� Vzdělávací materiály – práce 
s textem, porozumění textu, 
rozvoj vyjadřovacích 
schopností žáků

� Shlédnutí anglicky 
mluveného filmu 
(návaznost na literaturu)

� Posílení čtenářské 
gramotnosti žáků



Miniprojekty ve výuce německého jazyka

• 12 vzdělávacích materiálů pro realizaci miniprojektů 
ve výuce německého jazyka

• Žáci  9.roč.
• Témata  související s běžným životem lidí
• Názorná  výuka, zábavná forma výuky, koverzace
• Od školního roku 2013/2014



Kurzy s rodilým mluvčím
• 6 tříhodinových modulů (4 ve školním roce 2013/2014)
• Zaměření na anglický jazyk a německý jazyk
• Žáci 8. a 9.roč.
• Komunikace s člověkem, pro něhož je AJ nebo NJ 

mateřským jazykem
• Konverzace zaměřená na reálné situace
• Zajišťují lektoři jazykové školy



E-learning
� Žáci 6.-9.roč. – AJ

� Žáci  9.roč. - NJ

� Opakování a  procvičování 
slovní zásoby, gramatiky, 
ustálených frází

� Návaznost na výuku AJ a NJ 
ve škole

� Zadávání úkolů pro domácí 
přípravu

� Ověřování jazykových 
schopností a dovedností

� Rozvoj komunikativních 
schopností žáků 

� Rodiče mohou sledovat žáka 
při plnění zadaných úkolů 



Vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii

• 6-tidenní pobyt v Portmouth
• 30 žáků 8. a  9.roč.
• Součástí pobytu je výuka v anglické 

škole (12-15 hodin)
• Květen – červen 2014
• Ubytování v hostitelských rodinách
• Celý pobyt hrazen z projektu (doprava, 

strava, ubytování, program, pojištění)
• Zajištění přes cestovní kancelář
• Určeno pro  jazykově zdatné žáky a pro 

žáky, kteří  udělali ve výuce AJ velký 
pokrok, pro aktivní žáky bez 
kázeňských problémů



Vzdělávání pedagogických pracovníků

Zaměření: 
• Metoda CLIL
• Využití ICT ve výuce
• E-learning (Moodle)
• Metodické semináře
• Posílení oborových  znalostí a 

dovedností



Podmínky pro vzdělávání
� 2 učebny s interaktivní 

sestavou

� 2 x barevné multifunkční 
zařízení

� 3 učebny – PC, dataprojektor, 
promítací plátno

� 8 sad anglicky psané literatury

� Učebnice pro výuku AJ a NJ na 
2. stupni

� Slovníky

� Výukový SW

� Odborné publikace

� Notebooky pro přípravu 
vyučujících



• Žáci 3. – 9.roč.
• 3 divadelní představení (2 ve šk. roce 2013/14)
• Příprava na představení
• Zvlášť představení  pro žáky 1. stupně a zvlášť pro žáky 2. 

stupně


