
 

 

Aktuální informace za období listopad 2013 - leden 2014 

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

V tomto období pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve výuce 

výtvarné výchovy ve 4. a 5. roč. Na konci ledna 2014 již bylo vytvořeno 29 materiálů pro žáky 4. roč. 

a 15 materiálů pro žáky 5. roč. Ve 4. roč. jsou materiály postupně využívány v hodinách výtvarné 

výchovy, materiály pro 5. roč. začneme využívat až ve 2.  pololetí školního roku 2013/2014.  

Dále pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů do výuky anglického jazyka ve 4. a 5. roč. Vzdělávací 

materiály obsahují různá cvičení, doplňovačky, křížovky, kvízy a další úkoly, které vedou k procvičení 

a upevnění daného učiva a rozšíření slovní zásoby v tématech obsažených v materiálech pro metodu 

CLIL. Do konce ledna 2014 bylo vytvořeno 62 vzdělávacích materiálů pro žáky 4. roč. a 37 

vzdělávacích materiálů pro žáky 5. roč. Vytvořené materiály jsou využívány v běžné výuce anglického 

jazyka ve 4. roč., materiály pro 5. roč. budou využívány od 2. pololetí školního roku 2013/2014. 

Učitelé anglického jazyka na druhém stupni začali tvořit již druhou sérii  materiálů k aplikaci anglicky 

psané beletrie ve výuce anglického jazyka v 6. až 9. roč., která se vztahuje k v pořadí již druhé knize, 

kterou žáci v hodinách angličtiny čtou. Četba první knihy včetně ověřování k ní vytvořených materiálů 

byla ke konci 1. pololetí uzavřena. V 6. až 9. roč. pokračovala tvorba e-learningových materiálů. V 6 i 

7. roč. je již vytvořeno 28 e-learningových materiálů a 4 testy, které jsou v návaznosti na probírané 

učivo postupně publikovány na školním webu v sekci www.moodle.zsvelkeopatovice.cz. Pro 8. roč. 

bylo vytvořeno 21 vzdělávacích materiálů a 5 testů, pro 9. roč.ník bylo vytvořeno 20 vzdělávacích 

materiálů a 5 testů. E-learningové materiály budou publikovány na školním webu od 2. pololetí 

školního roku 2013/2014. 

Ve třetím monitorovacím období pokračovala také tvorba vzdělávacích materiálů do německého 

jazyka pro žáky 9. roč. Tyto materiály jsou určeny pro realizaci miniprojektů v rámci výuky. Do 

německého jazyka vznikají také e-learningové materiály určené pro publikování na školním webu. Ty 

jsou určeny pro opakování a upevňování probraného učiva.  Ke konci ledna je vytvořeno 24 e-

learningových materiálů do německého jazyka a 8 materiálů pro realizaci miniprojektů v německém 

jazyce. Materiály jsou využívány ve výuce německého jazyka v 9. roč., e-learningové materiály jsou 

postupně publikovány na školním webu v sekci http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/. 

Pro zkvalitnění výuky německého jazyka jsme zakoupili  interaktivní učebnice Deutsch mit max 1 a 2  

a e-licenci pro přípravu učitele. 

Od listopadu 2013 realizujeme kurzy s rodilým mluvčím v anglickém i německém jazyce pro žáky   8. a 

9. roč. Kurzy vedou lektoři jazykové školy Lingea Olomouc. Každý z kurzů obsahuje 6 tříhodinových 



 

modulů, z nichž se 4 uskuteční v e školním roce 2013/2014 a zbývající dva 2 ve školním roce 

2014/2015. V anglickém jazyce jsou žáci rozděleni na výuku do skupin podle příslušnosti ke třídě, 

v německém jazyce jsou dvě skupiny, z nichž jednu tvoří žáci 8. ročníku a jednu žáci 9.ročníku.. Do 

konce ledna absolvovali žáci 8. i 9.roč 2 moduly v anglickém jazyce. V německém jazyce zatím žáci 8. 

i 9. roč. absolvovali 1 modul 

12. listopadu se uskutečnila v sále stálého kina 2 divadelní představení hraná v anglickém jazyce. 

Jedno představení bylo určeno pro žáky 1. stupně, druhé pro žáky 2. stupně. Divadelní představení 

realizovala divadelní společnost The Bear Educational Theatre. 

 


