
Aktuální informace za období srpen - říjen 2014

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

V tomto období byly ve výuce využívány vzdělávací materiály vytvořené pro žáky 4. roč. 
Jedná se o sadu 36 vzdělávacích materiálů do výtvarné výchovy a sadu 72 vzdělávacích 
materiálů a 2 testů do anglického jazyka.

V  7. monitorovacím období pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody 
CLIL ve výuce výtvarné výchovy v 5. roč. Tyto materiály jsou postupně ověřovány ve výuce. 
Sada vzdělávacích materiálů bude dokončena a ověřena do konce 1. pololetí školního roku 
2014/2015. Totéž platí pro vzdělávací materiály do výuky anglického jazyka v 5. roč. 

Na základě zkušeností z výuky anglického jazyka a výtvarné výchovy ve 4. a 5. roč. ve 
školním  roce 2013/2014  jsme vytipovali  a zakoupili  nové pomůcky  do  výuky  těchto 
předmětů. Učební pomůcky podpoří názornost a efektivitu výuky.

Materiály  pro  aplikaci  CLIL  jsou  pravidelně konzultovány  s pracovníkem pedagogické 
fakulty UP Olomouc, který je do našeho projektu zapojen v rámci pracovní pozice odborný 
poradce pro metodu CLIL. Tento pracovník naše vyučující výtvarné výchovy ve 4. a 5. roč. 
metodicky vede.

Učitelé anglického jazyka na druhém stupni využívají ve svých hodinách již dokončené sady 
vzdělávacích  materiálů  určené pro  začlenění  četby  anglicky  psané beletrie  do  výuky 
anglického jazyka. Také ve školním roce je v angličtině jedenkrát za 14 dnů vyhrazena 1 
hodina anglické beletrii. Vzdělávací materiály obsahují zajímavé úkoly, jsou určeny pro práci 
s textem, důraz je kladen na porozumění textu. 

Četba anglicky  psané beletrie se setkala u většiny  žáků s kladným ohlasem. Vzhledem 
k rozdílné jazykové úrovni jednotlivých žáků byly ještě dokoupeny další publikace obsahující 
zajímavá literární díla. Předpokládáme, že do výuky bude zařazena skupinová práce, kdy žáci 
mohou  pracovat s různými  tituly  a budou moci  svoji  práci  prezentovat ostatním. Tyto 
publikace také vhodně rozšířily knihovnu anglicky psané beletrie. Žáci si tu mohou zapůjčit 
knihy k individuální četbě.

Na školním webu jsou publikovány sady vzdělávacích materiálů pro e-learning do anglického 
jazyka pro 6. až 9. roč. a do německého jazyka pro žáky 8. a 9. roč. Sady do anglického 
jazyka pro 6. a 7. roč. a do německého jazyka pro 8. a 9. roč. jsou již dokončeny. Sady do 
anglického jazyka pro 8. a 9. roč. budou dokončeny a kompletně publikovány do konce 1. 
pololetí školního roku 2014/2015. Materiály do anglického jazyka jsou publikovány na 
školním webu v sekci www.moodle.zsvelkeopatovice.cz, materiály do německého jazyka jsou 
publikovány na školním webu na adrese http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/2_stupe%C5%88/n
%C4%9Bmeck%C3%BD %20jazyk/ .  Žáci je mohou využívat pro přípravu na výuku, pro 
opakování či procvičování učiva, některé vzdělávací materiály jsou využívány rovněž přímo 
ve výuce.



I  v tomto monitorovacím období pokračovalo vzdělávání pedagogů - tentokrát se jednalo o 
školení vyučujících anglického jazyka.

V  září a říjnu pokračovaly kurzy s rodilým mluvčím v anglickém jazyce. 22. 9. 2014 a 16. 10. 
2014 se uskutečnily kurzy pro žáky 8. roč., 29. 9. 2014 a 30. 10. 2014 se uskutečnily kurzy 
pro žáky 9. roč. V  následujícím monitorovacím období proběhnou 2 kurzy německého jazyka 
pro žáky 8. a 9. roč.

6. a 7. 10. 2014 se uskutečnila divadelní představení hraná v anglickém jazyce. Pro žáky 3. až 
6. roč. bylo určeno divadelní představení LENKA AND THE TEA WITCH , pro žáky 7. až 
9. roč. bylo určeno divadelní představení NEW ZEALAND SHOW. Obě přestavení 
realizovala divadelní společnost DrKlutz. U divadelního představení pro 1. stupeň velmi 
pozitivně hodnotíme interaktivitu a názornost, stejně jako vizuální prostředky, které ve své 
show herec  Schelie Nielsen použil.  Cílem těchto představení bylo a je učit děti anglicky 
využitím scénických umění. V  hodinovém zábavném pořadu pro žáky 2. stupně se žáci 
seznámili s historií, současností i obyvateli Nového Zélandu. Poznávali faunou a flórou tohoto 
překrásného ostrova. Velmi zajímavé byly ukázky extrémních sportů, které jsou zde 
provozovány. Autor pořadu také seznámil žáky se známými osobnostmi i spoustou faktů 
z Nového Zélandu.

V  tomto monitorovacím období jsme pořídili reklamní předměty pro zajištění publicity 
projektu. Tyto propagační předměty byly předány žákům i vyučujícím.


