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V tomto monitorovacím období byla dokončena sada vzdělávacích materiálů do výuky 
výtvarné výchovy (metoda CLIL) a sada vzdělávacích materiálů do výuky anglického jazyka 
v 4. roč.  

Sada materiálů pro metodu CLIL, obsahuje celkem 36 vzdělávacích materiálů a 2 evaluační 
dotazníky. Vzdělávací materiály obsahují metodickou část a praktickou část. Praktická část 
obsahuje pracovní list pro žáky, slovíčka a fráze vztahující se k danému tématu. Součástí 
vzdělávacího materiálu je i možné řešení úkolů z pracovního listu - to je žákům v závěru dané 
aktivity promítnuto na interaktivní tabuli. 

Sada do výuky anglického jazyka obsahuje 72 vzdělávacích materiálů, 2 opakovací testy a 2 
evaluační dotazníky.  Vzdělávací materiály jsou určeny k zopakování, procvičení a upevnění 
slovní zásoby ve výuce anglického jazyka ve 4. roč. Běžná slovní zásoba je rozšířena o slovíčka 
tematicky zaměřená na výtvarnou výchovu vyučovanou metodou CLIL. Materiály mají různou 
podobu - doplňovačky, testy, úkoly se zábavnými prvky. 

Všechny uvedené vzdělávací materiály již byly ověřeny ve výuce a i v dalších školních letech 
budou využívány ve výuce. 

V 6. monitorovacím období pokračovala tvorba vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody 
CLIL ve výuce výtvarné výchovy v 5. roč. Tyto materiály byly rovněž ověřovány ve výuce, 
jejich tvorba a ověřování bude pokračovat v 1. pololetí školního roku 2014/2015. Totéž platí 
pro vzdělávací materiály do výuky anglického jazyka v 5. roč.  

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 již dokončili sady vzdělávacích materiálů 
souvisejících s četbou anglicky psané beletrie. Tyto materiály již byly ověřeny ve výuce 
a budou dále využívány ve výuce v dalších školních letech, kdy bude v angličtině jedenkrát za 
14 dnů vyhrazena 1 hodina anglické beletrii. Sada v každém ročníku obsahuje 2 krát deset 
vzdělávacích materiálů (ke každé knize 10 vzdělávacích materiálů), 4 materiály k anglickému 
filmu a 2 evaluační dotazníky. V 6. roč. byly zpracovány knihy Around the World in Eighty 
Days a William Tell and Other Stories, v 7. roč. knihy The Curse of the Mummy  a  Sherlok 
Holmes-The Emerald Crown, v 8. roč. knihy Adventurous of Tom Sawyer a Henry VII and his 
six Wives, v 9. roč. knihy The Canterville Ghostr a White Fang.  



 

Byly také dokončeny 2 sady e-learningových materiálů do anglického jazyka - jedná se o sady 
určené pro žáky 6. a 7. roč. Každá sada obsahuje 40 e-learningových materiálů, 10 testů a 2 
evaluační dotazníky. Všechny materiály již byly publikovány na školním webu v sekci 
www.moodle.zsvelkeopatovice.cz.  Žáci je mohli využívat pro přípravu na výuku, pro 
opakování či procvičování učiva, některé vzdělávací materiály jsou využívány rovněž přímo ve 
výuce. Vzdělávací materiály jsou publikovány prostřednictvím programu Moodle, žáci se 
musí do aplikace přihlašovat pod svými přihlašovacími údaji, což umožňuje pedagogovi 
kontrolovat práci žáků.  Materiály byly vytvářeny v návaznosti na učivo probírané ve škole. 
Obsahují cvičení zaměřená na rozšíření slovní zásoby, doplňovací cvičení, překlad textu, 
seřazovací cvičení (seřazení slov či vět podle daného požadavku), spojovací cvičení (spojování 
části vět, vytváření dvojic slov), hry, testy, práci s chybou, čtení s porozuměním a práci 
s textem, vysvětlení gramatických jevů atd. 

Tvorba e-learningových materiálů do anglického jazyka pro žáky  8. a 9. roč. dále pokračuje. 
Materiály budou postupně publikovány na školním webu v 1. pololetí školního roku 
2014/2015. 

Také sady do výuky německého jazyka jsou již kompletní. Sada e-learningových materiálů 
obsahuje 40 e-learningových materiálů, 4 opakovací testy a 2 evaluační dotazníky. Sada pro 
realizaci miniprojektů ve výuce německého jazyka v 9. roč. obsahuje 12 vzdělávacích 
materiálů a 2 evaluační dotazníky.  

E-learningové materiály jsou publikovány na školním webu na v sekci 
http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz. E-learningové materiály jsou určeny pro běžnou přípravu 
žáků na výuku i pro žáky, kteří nebyli přítomni ve vyučování. Součástí každého výstupu jsou 
cvičení tematicky zaměřená na látku, probíranou v aktuálním týdnu (gramatická cvičení), 
zadání úkolů na procvičení slovní zásoby a konverzačních témat, testy a doplňovačky, úkoly 
se zábavnými prvky i texty pro nácvik čtení s porozuměním. Ke většině cvičení je připojen klíč 
nebo nápověda, případně i odkazy na příslušné učivo v učebnici. Součástí některých 
vzdělávacích materiálů jsou i zápisy probrané látky (gramatické jevy, slovní zásoba).   

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

25. 5. 2014 se uskutečnil 4. modul kurzu s rodilým mluvčím v anglickém jazyce pro žáky 9. 
roč. a 11. 6. 2014 proběhl také 4. modul kurzu s rodilým mluvčím v německém jazyce. Žáci 8. 
a 9.roč. absolvovali v NJ a AJ celkem 4 moduly kurzu s rodilým mluvčím. V 1. pololetí bude 
kurzy pro žáky 8. a 9.roč. pokračovat. 

3. 6. 2014 se uskutečnilo druhé plánované představení hrané v anglickém jazyce. Toto 
divadelní představení absolvovali žáci 3. až 9.roč. Vzhledem k jazykové náročnost jsme si 
objednali zvlášť představení pro žáky 1.stupně (3.-5.roč.) a zvlášť pro žáky 2. stupně (6.-
9.roč.). 



 

Ve dnech 4. 5. - 10. 5. 2014 se 30 žáků 8. a 9. roč. a  2 učitelky naší školy zúčastnili 
vzdělávacího pobytu v Portsmouth ve Velké Británii. Vzdělávacího pobytu se zúčastnili žáci, 
kteří mají o výuku anglického jazyka opravdový zájem, byli na pokročilé jazykové úrovni a byli 
ochotni pro účast na vzdělávacím pobytu absolvovat testy a další aktivity. V rámci pobytu 
žáky čekal velmi pestrý program včetně výuky 15 hodin angličtiny na jazykové úrovni A2. 
Všemi účastníky (žáky i pedagogy) byl pobyt hodnocen velmi kladně. Žáci byli rovněž velmi 
kladně hodnoceni lektory, kteří vedli jazykový kurz. 

Vzdělávací pobyt byl pro žáky velkým přínosem jak posílením jazykových dovedností žáků, 
tak poznáním reálií navštívené destinace i prostředí, kde se žáci museli dorozumívat anglicky 
(ubytování v rodinách, jazykový kurz). Pro žáky to byla velká inspirace pro jejich další 
jazykové vzdělávání. 


