
 
 

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

Souhrnné informace o realizaci projektu 

Projekt zahrnoval celkem 18 klíčových aktivit.  Realizoval se v období  1. 2. 2013 - 31. 1. 2015. 
I když projekt 31. 1. 2015 skončil, většinu aktivit projektu realizujeme i nadále (KA01, 02, 03, 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,13, 14, 15, 16). 

Součástí 15 klíčových aktivit projektu byla tvorba sad vzdělávacích materiálů využívaných ve 
výuce anglického jazyka ve 4. až 9. roč. a německého jazyka v 9. roč. Pro žáky 4. a 5. roč. 
vznikly také sady vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve výtvarné výchově.  Žáci 
2. stupně mohli využívat e-learningové materiály související s výukou anglického jazyka (žáci 
6. - 9. ročníku) i německého jazyka (žáci 8. - 9. ročníku). Vzdělávací materiály postupně 
vznikaly od 2. pololetí školního roku 2012/2013, ve výuce jsou využívány od školního roku 
2013/2014.  

Ve 4. a 5. ročníku je do výuky výtvarné výchovy zařazena metoda CLIL.  Do výuky výtvarné 
výchovy jsou začleněny tematicky zaměřené aktivity, žákům jsou zadávány úkoly střídavě 
v anglickém a českém jazyce. Aktivity ve výuce anglického jazyka jsou zase zaměřeny na 
rozšíření a procvičení slovní zásoby související s tématy probíranými ve výtvarné výchově. 

Od 6. ročníku se v anglickém jazyce jednou za 14 dnů zaměřujeme na rozvoj čtenářských 
a komunikativních dovedností žáků při četbě anglicky psané literatury. Četba anglické 
beletrie je spojena s konverzačními cvičeními a dramatizací příběhu. V některých případech 
žáci rovněž zhlédli zfilmovaný příběh v anglickém jazyce, který navazoval na přečtenou knihu. 
Díky projektu vznikla ve škole anglická knihovna s mnoha zajímavými tituly. Žáci si mohou 
anglicky psané příběhy půjčovat i k domácí četbě. K četbě anglické beletrie v rámci výuky 
vznikly vzdělávací materiály zaměřené na práci s čteným textem. 

V 9. ročníku jsou ve výuce německého jazyka realizovány  miniprojekty. Témata jednotlivých 
miniprojektů navazují na praktický život. I pro tuto aktivitu vznikla sada vzdělávacích 
materiálů. 

E-learningové materiály pro žáky 2. stupně v anglickém jazyce a německém jazyce jsou 
zaměřeny na procvičování anglické i německé gramatiky a pro samostatnou přípravu žáků na 
výuku.  

Všechny vzdělávací materiály existují ve formátech DOCX a PDF a jsou vypáleny na DVD, 
které poskytuje škola zájemcům na vyžádání. 

Část e-learningových materiálů je publikována v prostředí Moodle na 
http://moodle.zsvelkeopatovice.cz/ (anglický jazyk pro 6. - 9. ročníku) - žákům jsou 
přístupné přes individuální přístupové údaje, část je volně přístupná na školním webu na 



 
 

adrese http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/  (vzdělávací materiály do německého jazyka) a 
interaktivní testy jsou přístupné na http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz:8000/ přes 
individuální přístupové údaje i přes univerzální účet student (jméno), student (heslo).  

Na odkaze http://vyuka.zsvelkeopatovice.cz/   jsou publikovaná zadání cvičení do 
anglického jazyka pro žáky 4. a 5. ročníku. 

Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali v rámci výuky anglického a německého jazyka sérii 
tříhodinových modulů kurzů s rodilým mluvčím.  

Jednou z klíčových aktivit projektu byly také návštěvy divadelních představení hraných 
v anglickém jazyce, která navštívili žáci 3. až 9. ročníku (vždy varianty pro 1. stupeň a pro 2. 
stupeň).   

Jazykově zdatní žáci a žáci s velkým zájmem o anglický jazyk z 8. a 9. ročníku se zúčastnili 
sedmidenního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. Vzdělávací pobyt byl spojen s přímou 
výukovou anglického jazyka v britské škole. Cílem vzdělávacího pobytu bylo město 
Portsmouth.  

Pedagogové zapojení do realizace projektu absolvovali odborné semináře zaměřené na 
aplikaci moderních metod práce ve výuce, na využití informačních technologií ve výuce cizích 
jazyků, na tvorbu vzdělávacích materiálů v digitální podobě, na konverzaci, na výslovnost 
a na aplikaci metody CLIL ve výuce. 

Z projektu bylo vybaveno 5 učeben výpočetní a projekční technikou, byly zakoupeny 
učebnice pro výuku anglického a německého jazyka, anglicky psaná beletrie, DVD se 
zfilmovanými příběhy, slovníky pro práci žáků, interaktivní učebnice, metodické publikace 
zaměřené na inovativní metody výuky cizího jazyka a další pomůcky pro výuku anglického 
a německého jazyka.      

Dosažené cíle projektu 

Cílem projektu bylo podpořit a zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na naší škole. 

Projekt byl zaměřen na aplikaci metod a forem práce, které jsou v souladu s moderními 

trendy výuky a které vedou k rozvíjení klíčových a oborových kompetencí žáků v cizím jazyce, 

ke čtenářské gramotnosti v cizím jazyce i k rozvíjení mezipředmětových vztahů a průřezových 

témat. Prioritou bylo především vedení žáků k aktivnímu používání cizího jazyka. 

V rámci projektu byli podpořeni žáci ve výuce anglického jazyka (3. - 9. roč.) a německého 

jazyka (8. - 9. roč.) i vyučující těchto předmětů. 

Vytvořené sady vzdělávacích materiálů obohatily výuku o nové prvky, učinily výuku 

názornější, atraktivnější a zábavnější. Učitelům anglického i německého jazyka spolu 

s pořízenou technikou a zakoupenými pomůckami usnadňují přípravu na výuku. Vyučující 



 
 

mají tak více prostoru na to, aby se věnovali ve výuce především konverzaci a vedli žáky 

k aktivnímu využívání cizího jazyka.   

Vzdělávací materiály pro metodu CLIL ve 4. a 5. roč. i vzdělávací materiály pro výuku 

anglického jazyka tvoří v těchto ročnících ucelené a navzájem provázané sady vzdělávacích 

materiálů pro oba předměty. 

Čtení anglické beletrie na 2. stupni a aktivity s ním spojené jsou velmi efektivním 
prostředkem pro procvičování cizího jazyka, upevnění gramatických jevů i zopakování 
a rozšiřování slovní zásoby. Vedou ke čtenářské gramotnosti v anglickém jazyce. Díky 
projektu vznikla ve škole anglická knihovna s mnoha zajímavými tituly. Knihy si žáci půjčují 
také k domácí četbě a připravují pro spolužáky prezentaci přečtené knihy v angličtině. 
Velkým přínosem jsou i zfilmované příběhy přečtených knih v angličtině. 

Miniprojekty v německém jazyce směřovaly k podpoře konverzace v německém jazyce, k 
přípravě žáků na situace, s nimiž se mohou v praktickém životě setkat. 

Kurzy s rodilým mluvčím v anglickém a německém jazyce v 8. a 9. roč. vedly žáky k rozvíjení 
schopností žáků dorozumět se cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých 
tématech. 

Cílem divadelních představení hraných v anglickém jazyce bylo učit děti anglicky využitím 
scénického umění, kdy si žáci osvojovali cizí jazyk zábavnou a nenásilnou formou. 
Představení byla vždy pojata interaktivně, vedla k aktivnímu užívání anglického jazyka. 

Během vzdělávacího pobytu ve Velké Británii došlo k rozvoji interaktivních řečových 
dovedností přispěje žáků. Žáci měli také možnost poznávat anglické reálie, žáci si mohli 
ověřit svoji jazykovou schopnost. Díky pobytu ve Velké Británii si uvědomili nutnost znalosti 
anglického jazyka a jsou motivováni k rozvíjení svých jazykových dovedností a schopností. 

 

 


