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

Sady vytvořených vzdělávacích materiálů 

V rámci projektu bylo vytvořeno celkem 15 sad vzdělávacích materiálů   

1) Sada e-learningových materiálů v předmětu německý jazyk pro žáky 9. roč.  

40 e-learningových materiálů ve formátu DOCX a PDF:  VY_01_NJE_01-40 

4 opakovací testy ve formátech DOCX, PDF a interaktivně v programu Edu 

Base: VY_01_NJIT_01-04 

2 evaluační dotazníky ve formátu DOCX a PDF: VY_01_NJED_01-02 

Vzdělávací materiály slouží k opakování, procvičování a upevnění učiva německého jazyka. 
Svým obsahem navazují na učivo 8. a 9. ročníku. Materiály obsahují základní i rozšiřující 
informace i cvičení i testy k probíraným konverzačním tématům, gramatice, slovní zásobě, 
texty k procvičování čtení s porozuměním a zápisy gramatického učiva pro chybějící žáky ve 
vyučování. 

 

2) Sada vzdělávacích materiálů určená k realizaci projektů ve výuce 

německého jazyka v 9. roč. 

12 vzdělávacích materiálů pro realizaci miniprojektů v německém jazyce v 9. 

roč. ve formátech DOCX a PDF: VY_02_NJ_9_01-12 

2 evaluační dotazníky ve formátu DOCX a PDF: VY_01_NJD_01-02 

Cílem sady 12 tematicky zaměřených materiálů byl rozvoj slovní zásoby žáků, jejich 

konverzačních schopností a dovedností, rozšíření a procvičování učiva zábavnou formou 

pomocí obrázků, textů, křížovek, komiksů, básniček, hádanek, písniček, vtipů, pohádek, 

receptů, přísloví nebo výrazů z německé frazeologie. Takto byla zpracována témata Im 

Kaufhaus, Deutschland und Berlin, Weihnachten, Berufe, Essen und Trinken, 

Tagesprogramm, Freizeit und Hobbys, Familie, Mein Körper und beim Arzt, Kalender und 

Wetter, Ferien und Urlaub, opakování gramatiky. 

Každý vzdělávací materiál obsahuje kromě zmíněných aktivit také řešení jednotlivých cvičení 
(případně klíč k řešení úkolů) a způsob využití vzdělávacího materiálů (stručná metodika). Pro 
práci žáků jsou ke každému vzdělávacímu materiálu vytvořeny pracovní listy, které mohou 
žáci využívat v tištěné podobě. 



 

Vzdělávací materiály vytvoření v rámci projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků  
 Strana 2 

 

3) Sada vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve výtvarné výchově 
ve 4. roč. 
36 vzdělávacích materiálů pro aplikaci CLIL ve VV ve 4. roč.ve formátech DOCX 
a PDF: VY_03_AJCLIL_4_01-36 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_03_AJCLILD_4_01-02 
Vzdělávací materiály jsou zaměřeny na aplikaci metody CLIL ve výtvarné výchově. Ve 

vzdělávacích materiálech jsou zpracována témata: Welcome back, Happy families, Food, A 

day at the zoo, In the town, Just for fun, People at work, What´s the weather like,  What 

hapened and Revision. 

V některých materiálech jsou zařazena nová slovíčka na rozšíření slovní zásoby. Každý 
vzdělávací materiál obsahuje úkoly v anglickém jazyce, jejich řešení a metodické pokyny pro 
vyučujícího.  

 

4) Sada vzdělávacích materiálů pro výuku anglického jazyka ve 4. roč. 

2 x 36 vzdělávacích materiálů k zopakování, procvičení a upevnění slovní zásoby 

ve výuce anglického jazyka ve 4. roč. ve formátech DOCX a PDF: 

VY_04_AJ_4_01-72 

2 opakovací testy ve formátech DOCX a PDF: VY_04_AJT_4_01-02 

2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_04_AJD_4_01-02 

Běžná slovní zásoba je rozšířena o slovíčka tematicky zaměřená na nejazykový předmět 
vyučovaný metodou CLIL (výtvarnou výchovu). Materiály mají podobu pracovních listů, které 
obsahují různé úkoly  - doplňovačky, křížovky, přiřazování dvojic, tvorbu jednoduchých vět 
a další úkoly se zábavnými prvky. Obsahově vycházejí z témat v učebnici Happy Street 2 
(Welcome back, Happy families, Food, A day at the zoo, In the town, Just for fun, People at 
work, What´s the weather like,  What hapened and Revision). Jsou určeny střídavě pro 
skupinovou práci, samostatnou práci žáků nebo práci žáků ve dvojicích. V některých 
materiálech jsou zařazena nová slovíčka na rozšíření slovní zásoby. Každý materiál obsahuje 
zadání úkolů, metodickou část a řešení jednotlivých úkolů.   

 

5) Sada vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL ve výtvarné výchově 
v 5. roč. 
36 vzdělávacích materiálů pro aplikaci CLIL ve VV v 5. roč. ve formátech DOCX a 
PDF: VY_05_AJCLIL_5_01-36 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_05_AJCLILD_5_01-02 
Vzdělávací materiály jsou zaměřena na aplikaci metody CLIL ve výtvarné výchově. 
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Ve vzdělávacích materiálech byla zpracována témata Famous (self) portraits, Picasso Dictation, My 
Room, Body, Family, My friend, The World Best, Pets, My school, Animals, Free time, Sport, Musical 
instruments, Our House, Town, Bridges, Map, Easter, Monsters, Christmas, Celebrations / Happy 
Birthday, Clothes / Fashion, Royal family, Knights and Princesses, Famous paintings, Cards, World 
Buildings, Autumn, Winter, Spring time, Summer time, Feelings, Opposites, A calendar, Shapes – 
cubism a Flowers. Žáci tak se zaujetím pro věc prošli např. kresbou, malbou, koláží atd. Seznamovali 
se také s díly slavných autorů.  Na chvíli se stávali Vincentem van Goghem (Cubism), Henry Matissem 
(Feelings), Leonardo da Vincim, Rembrandt van Rijnem nebo Georgii O´Keeffee. 

V některých materiálech jsou zařazena nová slovíčka na rozšíření slovní zásoby. Každý vzdělávací 
materiál obsahuje úkoly v anglickém jazyce, jejich řešení a metodické pokyny pro vyučujícího.  

 

6) Sada vzdělávacích materiálů pro výuku anglického jazyka v 5. roč. 

2 x 36 vzdělávacích materiálů k zopakování, procvičení a upevnění slovní 
zásoby ve výuce anglického jazyka v 5. roč. ve formátech DOCX a PDF: 
VY_06_AJ_5_01-72 
2 opakovací testy ve formátech DOCX a PDF: VY_06_AJT_5_01-02 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_06_AJD_5_01-02 

Běžná slovní zásoba je rozšířena o slovíčka tematicky zaměřená na nejazykový předmět 
vyučovaný metodou CLIL (výtvarnou výchovu). Materiály mají podobu pracovních listů, které 
obsahují různé úkoly  - doplňovačky, křížovky, přiřazování dvojic, tvorbu jednoduchých vět 
a další úkoly se zábavnými prvky.  

Obsahově navazují na učebnici Project 1 3rd edition. 

 

7) Sada vzdělávacích materiálů k literatuře (anglicky psané beletrii) v 
anglickém jazyce v 6. roč. 
10 vzdělávacích materiálů ke knize Around the World in Eighty Days ve 
formátech DOCX a PDF: VY_07_AJL_6_01-10 
1 evaluační dotazník ke knize Around the World in Eighty Days ve formátech 
DOCX a PDF: VY_07_AJLD_6_01 
10 vzdělávacích materiálů ke knize William Tell and Other Stories ve 
formátech DOCX a PDF: VY_07_AJL_6_11-20 
1 evaluační dotazník ke knize William Tell and Other Stories ve formátech 
DOCX a PDF: VY_07_AJLD_6_02 
4 vzdělávací materiály ke zfilmované verzi Around the World in Eighty Days  
ve formátech DOCX a PDF: VY_07_AJF_6_01-04 
Vzdělávací materiály navazují na uvedené knihy a film. Jsou zaměřeny na porozumění textu, 
na práci s textem, na slovní zásobu obsaženou v čteném textu. 
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8) Sada vzdělávacích materiálů k literatuře (anglicky psané beletrii) 
v anglickém jazyce v 7. roč. 
10 vzdělávacích materiálů ke knize The Curse of the Mummy ve formátech 
DOCX a PDF: VY_08_AJL_7_01-10 
1 evaluační dotazník ke knize The Curse of the Mummy 
10 vzdělávacích materiálů ke knize Sherlok Holmes-The Emerald Crown ve 
formátech DOCX a PDF: VY_08_AJL_7_11-20 
1 evaluační dotazník ke knize Sherlok Holmes-The Emerald Crown ve 
formátech DOCX a PDF: VY_08_AJLD_7_02 
4 vzdělávací materiály k fimu Cast Away ve formátech DOCX a PDF: 
VY_08_AJF_7_01-04 
1 evaluační dotazník k filmu Cast Away ve formátech DOCX a PDF: 
VY_08_AJFD_7_03 
Vzdělávací materiály navazují na uvedené knihy a film. Jsou zaměřeny na porozumění textu, 
na práci s textem, na slovní zásobu obsaženou v čteném textu. 

 
9) Sada vzdělávacích materiálů k literatuře (anglicky psané beletrii) v 
anglickém jazyce v 8. roč. 
11 vzdělávacích materiálů ke knize Adventurous of Tom Sawyer ve formátech 
DOCX a PDF: VY_09_AJL_8_01-10, 11a 
1 evaluační dotazník ke knize Adventurous of Tom Sawyer ve formátech DOCX 
a PDF: VY_09_AJLD_8_01 
10 vzdělávacích materiálů ke knize Henry VII and his six Wives ve formátech 
DOCX a PDF: VY_09_AJL_8_11b, 12-20 
1 evaluační dotazník ke knize Henry VII and his six Wives ve formátech DOCX a 
PDF: VY_09_AJLD_8_02 
2 vzdělávací materiály k filmu Tom and Huck ve formátech DOCX a PDF: 
VY_09_AJF_8_01-02 
2 vzdělávací materiály k filmu The Other Boleyn Girl ve formátech DOCX a 
PDF: VY_09_AJF_8_03-04 
Vzdělávací materiály navazují na uvedené knihy a filmy. Jsou zaměřeny na porozumění textu, 
na práci s textem, na slovní zásobu obsaženou v čteném textu. 

 
10) Sada vzdělávacích materiálů k literatuře (anglicky psané beletrii) v 
anglickém jazyce v 9. roč. 
10 vzdělávacích materiálů ke knize The Canterville Ghostr ve formátech DOCX 
a PDF: VY_10_AJL_9_01-10 
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1 evaluační dotazník ke knize The Canterville Ghost ve formátech DOCX a PDF: 
VY_10_AJD_9_01 
10 vzdělávacích materiálů ke knize White Fang ve formátech DOCX a PDF: 
VY_10_AJL_9_11-20 
1 evaluační dotazník ke knize White Fang ve formátech DOCX a PDF: 
VY_10_AJD_9_02 
2 vzdělávací materiály k filmu The Canterville Ghost ve formátech DOCX a 
PDF: VY_10_AJF_9_01-02 
2 vzdělávací materiály k filmu White Fang ve formátech DOCX a PDF: 
VY_10_AJF_9_03-04 
Vzdělávací materiály navazují na uvedené knihy a filmy. Jsou zaměřeny na porozumění textu, 
na práci s textem, na slovní zásobu obsaženou v čteném textu. 

 

11) Sada vzdělávacích materiálů k divadelním představením hraných 

v anglickém jazyce 

4 vzdělávací materiály vytvořené k 1.divadelnímu představení ve formátech 

DOCX a PDF: VY_11_AJ_1DIPR_01-04 

evaluační dotazník ve formátech DOCX a PDF: VY_11_AJD_1DIPR_01 

4 vzdělávací materiály vytvořené ke 2. divadelnímu představení ve formátech 

DOCX a PDF: VY_11_AJ_2DIPR_01-04 

evaluační dotazník ve formátech DOCX a PDF: VY_11_AJD_2DIPR_01 

4 vzdělávací materiály vytvořené k 3. Divadelnímu představení ve formátech 

DOCX a PDF: VY_11_AJ_3DIPR_01-04 

evaluační dotazník ve formátech DOCX a PDF: VY_11_AJD_3DIPR_01 

1. divadelní představení hraná v anglickém jazyce  
JACKIE AND THE GIANT  
THE ALIEN GRAMMAR SHOW  
2. divadelní představení hrané v anglickém jazyce  
Bilby´s Bush Adventure  
The Australian Show  
3. divadelní představení hrané v anglickém jazyce  
LENKA AND THE TEA WITCH  
NEW ZEALAND SHOW  
4. divadelní představení hrané v anglickém jazyce  
THE COOKING SHOW  
THE AUSTRALIAN SHOW 
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12) Sada e-learningových materiálů do předmětu anglický jazyk pro žáky 6. 
roč. 
40 e-learningových  materiálů (lekcí) z anglického jazyka pro žáky 6. roč. ve 
formátech DOCX a PDF, publikované v programu Moodle: VY_13_AJE_6_01-40 
10 interaktivních testů ve formátech DOCX a PDF a interaktivně v programu 
Moodle: VY_13_AJIT_6_01-10 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_13_AJED_6_01-02 
Materiály mají podobu pracovních listů, které obsahují různé úkoly  - doplňovačky, křížovky, 
přiřazování dvojic, tvorbu jednoduchých vět a další úkoly se zábavnými prvky.  

Obsahově navazují na učebnici Project 2 3rd edition. 

 

13) Sada e-learningových materiálů do předmětu anglický jazyk pro žáky 7. 
roč. 
40 e-learningových  materiálů (lekcí) z anglického jazyka pro žáky 7. roč. ve 
formátech DOCX a PDF, publikované v programu Moodle: VY_14_AJE_7_01-40 
10 interaktivních testů ve formátech DOCX a PDF a interaktivně v programu 
Moodle: VY_14_AJIT_7_01-10 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_14_AJED_7_01-02 
Materiály mají podobu pracovních listů, které obsahují různé úkoly  - doplňovačky, křížovky, 
přiřazování dvojic, tvorbu jednoduchých vět a další úkoly se zábavnými prvky.  

Obsahově navazují na učebnici Project 3 3rd edition. 

 

14) Sada e-learningových materiálů do předmětu anglický jazyk pro žáky 8. 
roč. 
40 e-learningových  materiálů (lekcí) z anglického jazyka pro žáky 8. roč. ve 
formátech DOCX a PDF, publikované v programu Moodle: VY_15_AJE_8_01-40 
10 interaktivních testů ve formátech DOCX a PDF a interaktivně v programu 
Moodle: VY_15_AJIT_8_01-10 
6 „rychlých testů“ ve formátech DOCX a PDF a interaktivně v programu Edu 
Base: VY_15_AJITR_8_01-06 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_15_AJED_8_01-02 
Materiály mají podobu pracovních listů, které obsahují různé úkoly  - doplňovačky, křížovky, 
přiřazování dvojic, tvorbu vět a další úkoly se zábavnými prvky.  

Obsahově navazují na učebnici Project 3 3rd edition. 
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15) Sada e-learningových materiálů do předmětu anglický jazyk pro žáky 9. 

roč. 

40 e-learningových  materiálů (lekcí) z anglického jazyka pro žáky 9. roč. ve 
formátech DOCX a PDF, publikované v programu Moodle: VY_16_AJE_9_01-40 
10 interaktivních testů ve formátech DOCX a PDF a interaktivně v programu 
Moodle: VY_16_AJIT_9_01-10 
6 „rychlých testů“ ve formátech DOCX a PDF a interaktivně v programu Edu 
Base: VY_16_AJITR_9_01-06 
2 evaluační dotazníky ve formátech DOCX a PDF: VY_16_AJED_9_01-02 
Materiály mají podobu pracovních listů, které obsahují různé úkoly  - doplňovačky, křížovky, 
přiřazování dvojic, tvorbu vět a další úkoly se zábavnými prvky.  

Obsahově navazují na učebnici Project 3 3rd edition a Project 4 3rd edition 
 


