
 
 

GP OP VK Nové trendy ve výuce cizích jazyků 

Klíčová aktivita č. 17: Kurzy AJ a NJ s rodilým mluvčím pro 

žáky 8. a 9. ročníku 

 

Cílem této aktivity je zkvalitnění a zpestření běžné výuky cizích 

jazyků v 8. a 9. roč. a podpoření komunikace žáků v cizím jazyce. 

 

Anglický jazyk: 
Žáci budou na kurz rozděleni dle úrovně znalostí do 2 odpovídajících skupin - 

žáci 8. ročníku a žáci 9. ročníku. Každá třída uvedených ročníků absolvuje 6 

tříhodinových modulů ve školním roce 2013/2014 a v prvním pololetí školního 

roku 2014/2015. 

 

Německý jazyk (další cizí jazyk): 
Žáci 8. roč. budou tvořit jednu skupinu, žáci 9. roč. budou tvořit druhou 

skupinu. 

Kurz pro každou skupinu tvoří 6 modulů v rozsahu 3 vyučovacích hodin.  

 

V anglickém i německém jazyce obsah každého z modulů tematicky navazuje 

na učivo probírané ve škole.  

Jednotlivé kurzy vedou rodilí mluvčí jazykové školy Lingua Olomouc: Mgr. 

Petra Kočí (NJ), Jason C. Prince (AJ) a Mike Esson (AJ). Žáci jsou vedeni 

k aktivnímu používání cizího jazyka. Důraz je kladen na komunikační 

schopnosti žáků. Kurz směřuje k tomu, aby žáci byli schopni dorozumět se 

s cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech. 

Zdůrazněno je také poznávání reálií, rozvíjení oborových kompetencí žáků 

a rozvíjení mezipředmětových vztahů, posílení sebevědomí v používání cizího 

jazyka. Žáci mohou uplatnit svoje dosavadní znalosti a dovednosti. 

 



 
 

Termíny jednotlivých modulů ve školním roce 2013/2014: 

Anglický jazyk: 

19. 11. 2013 (8.roč) 

3. 12. 2013 (9.roč) 

14. 1. 2014 (8.roč) 

21. 1. 2014 (9.roč) 

4. 3. 2014 (8.roč) 

12. 3. 2014 (9.roč) 

 7. 5. 2014(8.roč)  

 28. 5. 2014 (9.roč) 

Německý jazyk - vždy ve středu: 

27. 11. 2013 

5. 2. 2014 

9. 4. 2014 

11. 6. 2014 

Témata jednotlivých modulů: 

19. 11. 2013 (8.roč. - 1. modul) – AJ: Jason C. Prince  
TEENAGERS´TOPICS - konverzace byla zaměřená na seznámení lektora 
s účastníky kurzu, lektor zařadil zajímavá témata pro teenagery (nap. hudba, 
sport) 
 
27. 11. 2013 (8. a 9.roč. - 1. modul) – NJ, Mgr. Petra Kočí:  

DIE FAMILIE, DAS WEIHNACHTEN - témata tohoto modulu byly rodina a 

Vánoce 

3. 12. 2013 (9.roč. - 1. modul) – AJ: Jason C. Prince  
CHRISTMAS QUIZ AND ACTIVITES, A SONG - tématem tohoto modulu byly 

Vánoce  



 
 

14. 1. 2014 (8 roč. - 2. modul) - AJ: Jason C. Prince 
FEELINGS, ILNESSES, WH-QUESTIONS, MODAL VEEBS - tématem byly pocity, 
nemoci; lektor se zaměřil na otázky (kdo, kde, kdy…) a modální slovesa 
 
21. 1. 2014 (9.roč. - 2. modul) - AJ: Jason C. Prince  
MAKE x DO, SAY x SPEAK x TELL, LISTENING, STATIC AND DYNAMIC VERBS, 
TRICKY VERBS - modul byl zaměřen na procvičování anglické gramatiky 
 
5. 2. 2014 (8. a 9.roč. - 2. modul) – NJ, Mgr. Petra Kočí: 
Tématem tohoto modulu byly zájmy, koníčky a možnosti trávení volného času. 
Žáci se naučili a zazpívali si novou písničku, rozšířili si svoji slovní zásobu. 
 
4. 3. 2014 (8. roč. - 3. modul) - AJ: Jason C. Prince 
Lektor žáky seznámil s novým učivem-minulý čas prostý, minulý průběhový a 
rozdíl mezi nimi. A dále se zaměřil na slovní zásobu týkající se oblečeni, módy 
a nakupování. Kurz probíhal za přítomnosti vyučující ve všech hodinách. 
Znalosti žáků to tak ještě více posílilo, vyučující žákům potřebnou gramatiku 
vysvětlila v rodném jazyce a tak jim ji upevnila. Na závěr žáci lektorovi 
poděkovali potleskem a zároveň vyjádřili lítost nad tím, že se s nim již dále 
nebudou vídat. 
 
12. 3. 2014 (9. roč. - 3. modul) - AJ: Mike Esson 
Nový lektor si žáky devátých ročníku okamžitě získal svým charisma 
a přístupem. Tři hodiny byly věnované seznamování se s žáky, povídáním si 
o Skotsku a komunikační hře, která u žáků vzbudila velký zájem. Žákům se hra 
velmi líbila.  
Výuka byla velmi zábavná a přínosná jak pro žáky, tak pro pedagogy.  
 
9. 4. 2014 (8. a 9.roč. - 3. modul) – NJ, Mgr. Petra Kočí: 
Tématem tohoto modulu bylo Essen und Trinkem (jídlo, pití, ovoce, zelenina) a 
Berufe (povolání). žáci si pomocí praktických ukázek potravin a nápojů rozšířili 
slovní zásobu, připravovali krátké rozhovory o zdravých x nezdravých jídlech, 
cenách na trhu a  o přípravě pohoštění na narozeninovou párty. Rozhovor se 
střídal s videem, poslechem a hrami, např.“tichá pošta“. Žáci se ani na chvíli 
nenudili a aktivně pracovali. U tématu Povolání hovořili o svém vysněném 
povolání. 
Kurz proběhl v obou ročnících zdařile, žáci spolupracovali a aktivně se 
zapojovali do všech činností. Sami žáci hodnotili tento modul jako zatím 
nezdařilejší, ocenili, že se nepotýkali s gramatikou, ale mluvili a hráli si. 
 
7. 5. 2014 (8. roč. - 4. modul) - AJ: Mike Esson 
Tématem tohoto modulu bylo bydlení. Žáci pracovali ve skupinách formou Role 
Play = každý si zvolil roli v určité skupině (např. rodina, přátelé…) a společně 
hledali vhodné bydlení z nabídky realitní kanceláře. Vybraný objekt popsali 
a zdůvodnili, proč požadují právě tento. V potaz museli brát i cenu a zamyslet 



 
 

se, zda je adekvátní vzhledem budoucímu příjmu, eventuálně jaká by byla délka 
a výše splácení hypotéky. 
Následovaly krátké ukázky bydlení ve Velké Británii, možnosti různých laciných 
staveb z přírodních materiálů, které si mladí lidé mohou sami vybudovat a 
zároveň využívat slunce nebo vítr jako zdroj energie.  
Další projekce se týkala rychle rostoucích velkoměst v zemích třetího světa. 
Jako příklad bylo uvedeno město Caracas s množstvím slumů a jeho 
nedostavěný mrakodrap, který squatovali lidé přicházející z venkova. Byla 
řešena otázka hygieny, ale i spokojenosti a lidského štěstí – závisí na majetku? 
NE! Byly srovnávány ekonomicky vyspělé země s chudými – vysoký příjem 
nezaručuje vždy lepší kvalitu života – stres, kriminalita atd.  
Žákům byly neustále kladeny otázky, byli vtahováni do diskuze. Pan lektor je 
velmi akční, pozitivně naladěný a příjemný. 
 
28. 5. 2014 (9. roč. - 4. modul) - AJ, Mike Esson: 
Lektor si pro žáky opět připravil poutavé a zajímavé úkoly a aktivity. V první 
hodině se žáci naučili vyjadřovat své touhy a přání (I´m looking forward to?, I 
can´t wait?., etc.), ve druhé měl lektor pro žáky nachystanou ppt prezentaci o 
svém životě a na závěr, ve třetí hodině, měl Mike pro žáky nachystaný kvíz 
všeobecných znalostí. Žáci pohotově reagovali, lektora hodnotili velmi 
pozitivně a celý kurz jako významný přínos pro jejich vzdělávání. Jedna z 
mnoha předností, kterou je třeba u lektora zmínit, je fakt, že hovoří nejen svým 
rodným jazykem, tj. anglicky, ale ovládá také češtinu. To je velké plus v 
situacích, kdy žáci případně ne zcela pochopí, co se od nich v jednotlivých 
úkolech očekává, ale také pro pozitivní osobní pocit každého jednoho žáka či 
těch žáků, u kterých hrozí možnost selhání způsobené strachem z jazykové 
bariéry. 
  
11. 6. 2014 (8. a 9. roč.  - 4. modul) - NJ, Mgr. Petra Kočí 
Lektorka pro tento modul zvolila pro oba ročníky témata Deutschland, 
Österreich, Schweiz, prázdniny a dovolená. Na začátek modulu byla zařazena 
skupinová práce. Žáci vyhledávali pomocí atlasu a vyplňovali informace o 
německy mluvících zemích. Následně si osvojovali novou slovní zásobu a 
slovní spojení. Dále zhlédli videa o Německu, Rakousku a Švýcarsku, seznámili 
se se zajímavostmi a pamětihodnosti těchto států. Zároveň si mohli 
procvičovat gramatické jevy, např. tvorbu tázacích vět. V závěru si vyzkoušeli 
variantu Kdo, co... v němčině. Všechny získané informace byly pro žáky 
přínosem, což ocenili i samotní žáci. 
  

  



 
 

Termíny jednotlivých modulů ve školním roce 2014/2015: 

Anglický jazyk: 

22. 9. 2014 (8.roč) 

29. 9. 2014 (9.roč) 

16. 10. 2014 (8.roč) 

30. 10. 2014 (9.roč) 

26. 1. 2015 (8. roč.) 

Německý jazyk - vždy ve středu: 

28. 11. 2014 

5. 12. 2014 

23. 1. 2015 

Témata jednotlivých modulů: 

 
22. 9. 2014 (8. roč. - 5. modul) - AJ: Mike Esson 
Mike Esson má k žákům velmi dobrý vztah, práce s ním je pro žáky atraktivní a 
zábavná, stejně jako poučná.  
V 8. ročníku se během tříhodinového modulu žáci nejprve představovali, poté 
si zahráli hru, která vypověděla, jak dobře se mezi sebou žáci znají, kolik toho o 
sobě vědí. Mike si pro žáky také připravil stručnou prezentaci o Skotsku, tzn. o 
zemi, ze které lektor pochází a závěrem měl připravený kvíz, ve kterém si žáci 
procvičili tvoření otázek. 
  
29. 9. 2014 (9. roč. - 5. modul) - AJ: Mike Esson 
Mike Esson má k žákům velmi dobrý vztah, práce s ním je pro žáky atraktivní a 
zábavná, stejně jako poučná. 
V devátých třídách si žáci na začátek zahráli na vypravěče příběhu. Mike použil 
povídku Roalda Dahla, nastínil žákům zápletku a ti měli za úkol vymyslet konec 
příběhu. Tento pak přede všemi prezentovali. Pak se bavili o své budoucnosti, 
kdo se kam chystá na školu, co by chtěli v životě dělat, čím by chtěli být. 
Závěrem měl pro žáky připravený opět kvíz na procvičování otázek.  
Žáci tento typ zpestření výuky vítají s nadšením, kurz hodnotí jako přínosný a 
vždy si z něj odnesou něco nového. 



 
 

 

16. 10. 2014 (8. roč. - 6. modul) - AJ: Andrew Stinger 
Téma kurzu byl SPORT. Žákům byly kladeny různé otázky, na které žáci různě 
reagovali a odpovídali. Bavili se také o slavných sportovcích ČR a Anglie. Pak 
měli také každý sám za sebe vyjádřit svůj postoj ke sportu, zda mají rádi sport 
či naopak, jaké sporty případně dělají apod. Dále měli navrhnout, co by chtěli 
změnit na předmětu tělesná výchova ve škole. Co by vylepšili, změnili, omezili, 
navýšili atd.  Lektor měl pro žáky také připravený kvíz obsahově odpovídající 
tématu.  
 
30. 10. 2014 (9. roč. - 6. modul) - AJ: Andrew Stinger 
Téma kurzu byl SPORT. Žákům byly kladeny různé otázky, na které žáci různě 
reagovali a odpovídali. Bavili se také o slavných sportovcích ČR a Anglie. Pak 
měli také každý sám za sebe vyjádřit svůj postoj ke sportu, zda mají rádi sport 
či naopak, jaké sporty případně dělají apod. Dále měli navrhnout, co by chtěli 
změnit na předmětu tělesná výchova ve škole. Co by vylepšili, změnili, omezili, 
navýšili atd.  Lektor měl pro žáky také připravený kvíz obsahově odpovídající 
tématu.  
 
28. 11. 2014 (8. a 9.roč. - 5. modul) - NJ: Daniel Stieß 
Téma kurzu bylo Feiertage und Weinachten, Ferien und  Reisen. Žáci si ve 
spolupráci s lektorem nejdříve zopakovali slovní zásobu, poté si s pomocí 
pracovních listů seznámili s novými slovíčky. Střídavě pracovali ve dvojicích, 
ve skupinkách i jednotlivě. Při své práci využívali velké množství různých 
vzdělávacích materiálů, obrázky i videoukázky. Žáci se seznámili se svátečními 
dny v Německu, porovnávali zvyklosti v německy mluvících zemích a u nás. 
Sami žáci hodnotili tento kurz jako velmi zajímavý a zábavný.  
 
5. 12. 2014 (8. a 9.roč. - 6. modul) - NJ: Daniel Stieß 
Tentokrát byla témata kurzu s rodilým mluvčím Sport, Music a Kultur.  Na 
začátku tohoto modulu si žáci s lektorem prošli slovní zásobu k daným 
tématům. Dále žáci ve dvojicích tvořili rozhovory o tom, jak tráví svůj volný 
čas. Další aktivitou bylo podle obrázků popisovat různé druhy sportů. V rámci 
kurzu se žáci seznámili se slavnými osobnostmi německého sportu, hudby a 
kultury. Velmi kladný ohlas měly u žáků hudební ukázky a videa. 
 
23. 1. 2015 (8. a 9.roč. - 7. modul) NJ: Daniel Stieß 
Tentokrát bylo téma kurzu Familie a Berufe. V tomto modulu žáci procvičovali 
již zvládnutou slovní zásobu a fráze k tématu rodina. V hádankách odhalovali 
označení rodinných příslušníků. Tvořili dialogy o své rodině a jejích členech, 
vyprávěli krátké příběhy z rodinného života. U tématu Berufe v textu 
vyhledávali jednotlivá povolání, doplňovali cvičení v racovních listech a hádali 
profese podle obrázků. Žáci hodnotili kurz jako zábavný, lektor byl podle nich 
skvělý a mnoho je naučil. 



 
 

26. 1. 2015 (8. roč.  – 7. modul) AJ, Mike Esson: 
Kurz pro osmý ročník byl vyplněn tématy škola, vzdělání, možnosti vzdělávání, 
green school in Kenya, plány do budoucna. 
Žáci byli vtaženi do diskuze o možnostech vzdělávání u nás v ČR (konkrétně na 
naší škole) a v rozvojových zemích. Diskutovali nad výhodami a nevýhodami 
příslušných školských systémů. Vyjadřovali názor na školu v Keni (zhlédli 
video), zda by chtěli vyzkoušet výuku v tamní škole a proč, případně proč ne. 
Pak diskutovali nad tím, co se jim líbí na naší škole a co by změnili, kdyby 
mohli.  
Závěrem se podělili o budoucí plány a záměry. Lektor Mike Esson žáky dokázal 
vtáhnout do debaty, jeho kurz byl zajímavý a pro žáky atraktivní. 


