
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Pracovní skupina 

pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků (2) 

Zápis z jednání, 27. 11. 2019, 14:00 – 16:00 hod. 

Oranžová  zahrada,  nám. Husovo 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Adamík Marián (ZŠ TGM Poříčany), Corbin Kateřina (ZŠ Větrník Čelákovice), Čečetková 

Eva (Dokolečka z.s.), Hanušová Eva (ZŠ Kounice), Horáková Veronika (ZŠ Žitomířská),  

Jeníčková Lenka (ZŠ Žitomířská), Kubíčková Lucie (ZŠ  PrŠ Český Brod), Kvapilová Lenka 

(ZŠ Žitomířská), Pechová Nikola, (ZŠ Přistoupim), Roudnická Miroslava (ZŠ Kounice), 

Šebestová Marcela (ZŠ TGM Poříčany). 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Svěcená Veronika. Vraj Gabriela  

Odborný garant: Urbančíková Lucie 

Omluveni: Kroupová Markéta (ZŠ Tuklaty), 

Program setkání: 

1. Zahájení, přivítání, 

2. Sdílení praxe výuky anglického jazyka na 1. Stupni 

3. Další postup, ukončení setkání. 

Ad 1- Přivítání účastníků 

Setkání zahájila Jiřina Soukupová. Schůzky PS jsou dobrovolné, kdykoli je možno se připojit či odpojit. 

Za práci ve skupině náleží účastníku honorář vyplácený na základě dohody o provedení práce 

s partnerem projektu Region Pošembeří, o.p.s. Účastníci, kteří nevyplnili do osobního dotazníku číslo 

účtu, kam má být zasílána odměna, nechť jej zašlou e-mailem na adresu vraj@posemberi.cz. 

  

Ad 2. Sdílení praxe výuky anglického jazyka na 1. stupni ZŠ 

Odbornou část pracovní skupiny vedla paní Urbančíková. Řízená diskuse se dotkla následujícíh témat. 

Více na přiložené prezentaci.  

- Věk a potřeby dětí ve věku 6 – 12 let  

- Výslovnost – jaký učit přízvuk 

- Čeština při výuce angličtiny  

- Poměr poslechu, mluvení, čtení a psaní v hodinách 

- Ukázky aktivit na téma jak je rozmluvit  



 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 

financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů 

vybraných obcí ORP Český Brod. 

 

Ad 5.: Další postup, ukončení setkání: 

Příští setkání se bude konat ve středu 5.2.2020. Gabriela Vraj Vám pošle před setkáním pozvánku. 

Program :  

- bleskový přehled vyučujících metod AJ ve formě 9 škál 

- systematičnost ve výuce 

- jak s překladem - jakou roli má překlad ve výuce angličtiny? 

- aktivity na téma čtení (od čtení obrázků po "klasické" čtení) 

- Posledních 30 - 40 minut budou všichni účastníci sdílet své osvědčené aktivity a 

postupy při výuce čtení. 

 
 

V Českém Brodě: 2. 12. 2019 

Zapsaly: Veronika Svěcená, Lucie Urbančíková a Jiřina Soukupová 

Přílohy:  

Prezentace dle textu 



2. setkání pracovní skupiny pro výuku cizích jazyků Český Brod

Lucie Urbančíková, M.Ed.

VÝUKA JAZYKŮ

aneb

JAK EFEKTIVNĚ UČIT ANGLIČTINU 

ZA NENÁPADNÉ PODPORY ČEŠTINY



Co nás 

dnes 

čeká?

• věk a potřeby dětí ve věku 6 – 12 
let z pohledu Montessori 
pedagogiky

• výslovnost – jaký učit přízvuk –
GB, US nebo jiný?

• čeština při výuce angličtiny – jak 
s ní pracovat? 

• poměr poslechu, mluvení, čtení a 
psaní v hodinách 

• ukázky aktivit na téma Jak je 
rozmluvit?



Děti 6 – 12 podle Montessori



Děti 6 – 12 

podle 

Montessori
31. srpna 1870 (Itálie)

- 6. května 1952 (Nizozemí)





0   RANNÉ DĚTSTVÍ 6            DĚTSTVÍ   12 DOSPÍVÁNÍ 18         DOSPĚLOST 24 

3 9 15                                 21

Fyzická a biologická
nezávislost

vytváření osobnosti,
objevování,

absorbující mysl,
období překotného

růstu

Mentální 
nezávislost

vědomá / 
odůvodňující

mysl,
senzitivní období 
pro představivost

Společenská
nezávislost

konec dětství 
velká potřeba
nezávislosti, 

snaha o integraci 
do společnosti,

období překotného
růstu

Duchovní
a morální

nezávislost

přemýšlení
nad způsoby

přispění
lidstvu



Charakteristika období
0 – 6 let 6 – 12 let

• „Pomoz mi / umožni mi, 
abych to dokázal sám.“

• absorbující mysl

• objevování založeno na 
smyslech

• pořádek (fyzický) je 
naprosto zásadní

• „Pomoz mi / umožni mi, 
abych to dělal s tebou 
(společně s ostatními).“

• vědomá (odůvodňující) mysl

• hledají a objevují pro sebe 
zákonitosti světa (hranice)

• pořádek (vnitřní/myšlenkový)

• velmi citliví na spravedlnost 
(„To není fér!“)



Jaký učit přízvuk?



Jaký učit 

přízvuk?

AJ jako 
cizí jazyk

AJ jako 
lingua franca



Jaký učit 

přízvuk?

Cílem výuky 
cizího jazyka je:

• aby se žáci dorozuměli

• aby jim bylo rozuměno

a to ve všech situacích, 
ve kterých cizí jazyk 

potřebují.



Jaký učit 

přízvuk?

Jaké jsou dva základní 
„druhy“ jazyka?

Jazyk 
„PRAKTICKÝ“

Jazyk 
„TESTOVÝ“

(pro život) (pro školu)



Poměr poslechu, mluvení, 

čtení a psaní v hodinách



Jak se učíme rodný jazyk?
V jakém pořadí získáváme jazykové dovednosti? 

• poslech / rozlišování různých zvuků

• porozumění

• neverbální „mluvení“ – komunikace pomocí gest (znakování)

• opakování zvuků a slabik – specifické zvuky / fonémy v různých 

jazycích

• mluvení:

• jednotlivá slova

• jednoduché věty

• věty rozvité / souvětí



Jaké slovní druhy používáme v cizím 
jazyce jako první?

Can I go to the toilet, please?

?Can I go to the toilet please,             

6 4 3 5 7 1 2



Poměr 

poslechu, 

mluvení, 

čtení a psaní 

v hodinách 

V jakém pořadí si 
osvojujeme 

jazykové dovednosti?

1. 2.

3. 4.



Jazykové dovednosti 
dítěte v jeden moment



Nemohu říci, 
co jsem nikdy neslyšel.

Nemohu napsat, 
co jsem nikdy nečetl.



Poměr 

poslechu, 

mluvení, 

čtení a psaní 

v hodinách 

Jaký by měl tedy být 
poměr poslechu, 

mluvení, čtení a psaní 
v hodinách?



Čeština při výuce angličtiny



Čeština 

při výuce 

angličtiny

Parlons français!



Čeština 

při výuce 

angličtiny



Čeština 

při výuce 

angličtiny



Čeština 

při výuce 

angličtiny

•proč ANO?

•proč NE?

• Jak to udělat, abych češtinu nemusel/a 
používat?

Čeština ve výuce AJ



Čeština 

při výuce 

angličtiny

Jak to udělat, abych češtinu 
nemusel/a používat?



Čeština 

při výuce 

angličtiny

Jak to udělat, abych češtinu 
nemusel/a používat?

•překlady od žáků, nikoli ode mě 
(What did I say? What will we do?)

•pohyby (TPR)

•gesta pro význam (happy, sad)

•gesta pro gramatiku (snap for s)

•obrázky

•3D předměty



Čeština 

při výuce 

angličtiny

•češtinu ve výuce mohu používat – musím 
však VĚDĚT PROČ JI POUŽÍVÁM!!!
(např. odstranit strach z Aj, psychologie!)

•nemít potřebu používat češtinu ve výuce 
angličtiny je DOVEDNOST, kterou se 
každý vyučující může naučit (ale musí na 
tom vědomě pracovat)

•vyučovací styl vám MUSÍ SEDĚT!!!
(děti jsou zrcadlí naše vnitřní rozpoložení) 

Shrnutí…



Aktivity na téma:

Jak je rozmluvit?



Jak je 

rozmluvit? Chit Chat 2, OUP



Jak je 

rozmluvit? Chit Chat 2, OUP



Jak je 

rozmluvit? Chit Chat 2, OUP



Jak je 

rozmluvit?

1. Skupinové mluvení

• mluvení / zpívání ve skupině 

(ideálně se zrakovou podporou!!!)

• střídavé „čtení“ mezi skupinkami

• „čtení“ po řádcích

• „čtení“ po slovech

• echo

• kánon



Jak je 

rozmluvit?

2. Tleskání, ťukání

baseball

basketball

golf

2

3

1
Princip dle Jazz Chants od Carolyn Graham 



Jak je 

rozmluvit?

2. Tleskání, ťukání, nahrazování

Do you like it?

Yes, I do.



Jak je 

rozmluvit?

2. Tleskání, ťukání, nahrazování

Do you like it?

No, I don’t.



Jak je 

rozmluvit?

2. Tleskání, ťukání, nahrazování

Do you like it?

Yes, I do. No, I don’t.



Jak je 

rozmluvit?

1. Pojmenování (dospělým / pokročilejším 
žákem)

(jak se slovo tvoří / říká)

2. Pasivní znalost – žák reaguje na slova / 
instrukce a upevňuje si slovíčka

(např. Point to…, Show me…, 
Bring me…, Let’s walk like…)

3. Aktivní ovládání – žák pojmenovává 
předměty, dospělý klade nejrůznější 
otázky

(např. What is this? Where is the apple?
What do you have?)

Třístupňová výuka





Jak je 

rozmluvit?

1. Pojmenování (dospělým / pokročilejším 
žákem)

(jak se slovo tvoří / říká)

2. Pasivní znalost – žák reaguje na slova / 
instrukce a upevňuje si slovíčka

(např. Point to…, Show me…, 
Bring me…, Let’s walk like…)

3. Aktivní ovládání – žák pojmenovává 
předměty, dospělý klade nejrůznější 
otázky

(např. What is this? Where is the apple?
What do you have?)

Třístupňová výuka



Jak je 

rozmluvit?

2. Procvičování pasivní znalosti

ukaž

přines

podej

dej na … / 
pod …

najdi

zakroužkuj

otoč

seřaď

další možnosti?



Jak je 

rozmluvit?

1. angličtina není fonetický jazyk – jinak se 
čte a píše

2. je naprosto zásadní, aby se žáci nejprve 
naučili slova vyslovovat

3. poté, co slova mají zažitá,
teprve pak můžeme 
přistoupit k pasivnímu čtení

4. následuje aktivní čtení

5. poslední dovedností je psaní

Proč je pořadí třístupňové 
výuky zásadní pro výuku AJ? 

apple

apple



Jak je 

rozmluvit?

3. Kimovo hry



Jak je 

rozmluvit?

3. Kimovo hry

Which one is missing?



Jak je 

rozmluvit?

3. Kimovo hry

Which one is missing?



Jak je 

rozmluvit?

4. Kombinování různých témat



Děkuji za Vaši pozornost ;)

Lucie Urbančíková


