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Také v tomto období byly ve výuce anglického jazyka i výtvarné výchovy využívány vzdělávací 
materiály vytvořené pro žáky 4. roč.  

V posledním monitorovacím období byly dokončeny také sady  vzdělávacích materiálů pro 
aplikaci metody CLIL ve výuce výtvarné výchovy a vzdělávacích materiálů pro výuku 
anglického jazyka v 5. roč. Tyto materiály byly postupně ověřovány ve výuce ve 2. pololetí 
školního roku 2013/2014 a v 1. pololetí školního roku 2014/2015.  

Pro oba ročníky vzniklo 36 vzdělávacích materiálů pro aplikaci metodu CLIL ve výtvarné 
výchově a 72 vzdělávacích materiálů do anglického jazyka. 

Odborný poradce pro metodu CLIL navštívil v prosinci 2014 výuku výtvarné výchovy ve 4. 
a 5. roč. a poskytl vyučujícím tohoto předmětu poslední konzultaci k aplikaci metody CLIL. 

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. Jedenkrát za 14 dnů je vyhrazena 1 hodina anglického jazyka anglicky 
psané 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. Do výuky byla zařazována skupinová práce, kdy žáci mohli pracovat 
s různými tituly a mohli svoji práci prezentovat ostatním. Nově zakoupené publikace rozšířily 
knihovnu anglicky psané beletrie. Žáci si tu mohou zapůjčit knihy také 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. 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/ .  Pro 
žáky 8. a 9. roč. vzniklo v posledním monitorovacím období 12 „rychlých textů“ v programu 
Edu Base. K těmto testům, které je možné najít na adrese 
http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz:8000/ mají žáci universální přístup (jméno: student, heslo: 
student). E-learningové materiály a interaktivní testy mohou žáci využívat pro přípravu na 
výuku, pro opakování či procvičování učiva, některé vzdělávací materiály jsou využívány 
rovněž přímo ve výuce. 



 

I v závěrečném monitorovacím období pokračovalo vzdělávání pedagogů - jednalo se o 
školení vyučujících anglického i německého jazyka. Část školení pro vyučující anglického 
jazyka se uskutečnila v budově ZŠ, kdy jsme pro naše pedagogy objednali „školení na míru“.  

V listopadu, prosinci a lednu se uskutečnily kurzy s rodilým mluvčím pro žáky 8. a 9. roč. 
v německém jazyce. V lednu se uskutečnil jeden modul kurzu s rodilým mluvčím v anglickém 
jazyce pro žáky 8. roč. 

V lednu se uskutečnila poslední divadelní představení hraná v anglickém jazyce s oblíbenou 
divadelní společností DrKlutz. Divadelní představení byla tentokrát určena pro žáky 3. a 4. 
roč. (THE COOKING SHOW) a 5. a 6. roč. (THE AUSTRALIAN SHOW). 

V závěrečném monitorovacím období jsme pořídili poslední pomůcky do výuky anglického 

i německého jazyka. 


