
 

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  

Zápis z jednání, 5. 2. 2020, 14:00 – 16:00 hod. 

Oranžová  zahrada,  nám. Husovo 78, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Adamík Marián (ZŠ TGM Poříčany), 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), Roudnická Miroslava (ZŠ 

Kounice) 

Realizační tým projektu: Goldšmídová Samira, Soukupová Jiřina, Vraj Gabriela  

Odborný garant: Urbančíková Lucie 

Omluveni: Pechová Nikola (ZŠ Přistoupim), Šebestová Marcela (ZŠ TGM Poříčany) 

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 manažerka projektu 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.  

J. Soukupová dále příchozí informovala o nejbližších akcích, které se budou konat. O všech aktivitách 

je pravidelně informováno na webu projektu https://skoly-orp-cb.eu/  

Čtvrtek 20. 2. 2020  
8:30 – 17:00  

Konference pro úspěch našich 
škol – pořádá MAP Říčany více 
zde  

Říčany, KC Labuť  

Čtvrtek 20. 2. 2020  
15:30 - 17:00  

Setkání asistentů  PPP Český Brod 

Pondělí 23. 3.2020  
17:30 – 20.00  

Inspirativní kavárna s MUDr. 
Martinem Stránským – Vliv 
technologií na lidský mozek, 

Český Brod, KD Svět  

https://skoly-orp-cb.eu/
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aneb hrozí lidstvu digitální 
demence?  

Čtvrtek 2. 4. 2020  Setkání asistentů  
Český Brod, nám. Arnošta z 
Pardubic, kancelář Regionu 
Pošembeří  

Úterý 7. 4. 2020  
14:00 – 16:00  

Pracovní skupina – čtenářská 
gramotnost  

Český Brod, Oranžová 
Zahrada  

Čtvrtek 4. 6. 2020  Setkání asistentů  
Český Brod, nám. Arnošta z 
Pardubic, kancelář Regionu 
Pošembeří  

Každé úterý  
15.00-16:00, 16:00-17:00  

Skupina tréninku 
fonematického uvědomování 
dle prof. Elkonina s Mgr. 
Miškovskou  

PPP Český Brod  

 

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

Odbornou část pracovní skupiny vedla paní Urbančíková. Řízená diskuze se dotkla následujících 

témat. Více v přiložené prezentaci.  

- Metodologické škály ve výuce cizích jazyků 

- Systematičnost ve výuce a křivka zapomínání 

- Role překladu v AJ 

- Sdílení aktivit na téma čtení 

Paní Urbančíková zahájila pracovní skupinu posledním bodem programu, a to sdílením aktivit na 
téma čtení a vyzvala účastníky, aby sdíleli své osvědčené aktivity a postupy při výuce čtení. 
 

- děti začínající s AJ ve 3. třídě nechtějí číst, knihu mají pro 4. ročníky, 
- zkušenost s kartičkami – děti čtou společně s paní učitelkou 
- doporučení rozdělit aktivní a pasivní čtení. Když dítě začíná s AJ v 1. třídě, tak již ve 3. tř. má 

určitou slovní zásobu a začíná i číst (jde mu to lépe). Jakmile začíná s AJ později ve 3. tř., je 
pro dítě čtení těžší. Závěr: na začátku slovíčka a pomalé čtení, později až propojování slov a 
čtení. 

- další zkušenosti: vyzkoušena metoda tleskání; kidsbox – obrázkové čtení; děti si čtení 
opravují sami; výměna informací mezi dětmi – rozdělení textu na dvě půlky a děti se doplňují;  

- problém spojených slov (I´m), děti se naučí a používají spojená slova v nevhodných případech 
(př. I´m like apod.). Spojená slova by se na začátku neměla vůbec učit (osobní názor Lucie 
Urbančíkové). 

- Nepropojenost výuky ČJ s AJ. Ve 3. tř. děti ještě nevědí, co jsou zájmena, nelze tedy použít 
v AJ. 

- Čtení by mělo probíhat ve 3 vrstvách (text přečíst 3x): 
o  Čtení pro přesnost 
o  Čtení pro plynulost 
o  Čtení pro porozumění 
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Ad 3.: Další postup, ukončení setkání: 

Příští setkání se bude konat ve středu 22.4.2020. Gabriela Vraj Vám pošle před setkáním pozvánku.  
 
Program:  

- V rámci tohoto setkání se zaměříme na sdílení námi osvědčených aktivit, které jsou vhodné 
pro využití na konci školního roku. Abychom se neodchylovali od témat, která vyplynula z naší 
zářijové diskuse, zkusme si připravit ke sdílení takové aktivity, které budou: 

o  pro velké množství dětí (tedy 20+) 

o  využívat práci dětí ve skupinách 

o  umožňovat zapojení dětí s rozdílnými jazykovými úrovněmi v jedné třídě 

Čím názornější naše ukázky aktivit budou, tím lépe a rychleji se je naučíme ;) 

- Jak jsem slíbila, na dubnové setkání si připravím krátkou ukázku, jak pracuji s dětmi při výuce 

čtení (phonics).  

 

Upřímně se těším na naše další setkání 

Lucie Urbančíková 

 

V Českém Brodě: 5. 2. 2020 

Zapsaly: Samira Goldšmídová, Lucie Urbančíková a Jiřina Soukupová 

Přílohy:  

Prezentace dle textu 

 

 



3. 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?

• metodologické škály ve výuce cizích 
jazyků - bleskový přehled

• systematičnost ve výuce a křivka 
zapomínání

• jakou roli má překlad ve výuce 
angličtiny

• sdílení aktivit na téma čtení



Metodologické škály ve výce

cizích jazyků



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• „post-method“ (od 1990)

• již se neučí podle jedné konkrétní metody, ale využíváme sady 

principů a parametrů, které jdou napříč metodami

• neměli bychom zůstat „uvězněni“ v jedné metodě



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• Základní vlastnosti jazyka (Nature of language)

forma funkce

„Dnes si probereme 
předpřítomný čas 

prostý.“

„Dnes se naučíme, 
jak žádat někoho o 

pomoc.“



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• Výuka cizího jazyka jako jazyka rodného (Native learning approach)

analytická zážitková

„Identifikujme si části 
předpřítomného času 

prostého.“

Pracujeme s 
předpřítomným 
časem bez nutné 

identifikace 
slovesného času



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• Cíle pro výuku cizího jazyka Goals of second language learning)

přesnost plynulost

„Drilujeme do té doby, 
až žáci nedělají žádné 

chyby.“

„Hlavně že se 
domluvíme.“



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• Druhy studijních plánů (Types of syllabi)

systém dovednosti

gramatika, slovní zásoba, 
výslovnost

čtení, psaní, poslech, 
mluvení

oddělené integrované

jednotlivé předměty (angličtina, 
matematika, atd.)

CLIL



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• Role učitele, studentů, pomůcek        (Role of teachers, learners, materials)

kognitivní afektivní

důraz na znalosti 
(důležitější je učitel)

vnímání pocitů studentů 
(důležitější jsou studenti)

„předávající“ „rozhovorový“

vyučující je zdroj znalostí vyvážený vztah mezi 
vyučujícím a studentem



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

• Proces výuky (Teaching procedures)

deduktivní induktivní

„Toto je pravidlo. Nyní si ho 
procvičíme ve větách.“

„Najděte všechna slovesa v 
odstavci. V jakém jsou tvaru?“

dvojjazyčný jednojazyčný

ve výuce se používá L1 výuka pouze v L2



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

deduktivní induktivní

dvojjazyčný jednojazyčný

kognitivní afektivní
„předávající“ „rozhovorový“

systém dovednosti

oddělené integrované

přesnost plynulost

analytická zážitková

forma funkce

Proces
výuky

Role učitele, 
studentů, 
pomůcek 

Druhy 
studijních 

plánů

Cíle pro výuku 
cizího jazyka

Základní 
vlastnosti jazyka

Výuka L2 jako L1



Metodologické škály ve výuce cizích jazyků podle Scotta Thornburyho

akademické 
přístupy

přirozené 
získávání 
znalostí a 

dovedností

Toto jsou dva protichůdné přístupy k výuce jazyků.
Ostatní metody jsou pouze obměnou / jinou kombinací těchto dvou přístupů.



„Zásadním faktorem 
úspěchu je oddanost a víra 
učitele v metody, které 
používá a v jeho neustálé 
reflexi, jestli tyto metody 
mají pozitivní výsledky.“

J. Spiro (2013)



„Špatné kurikulum skvěle 
vyučované je pro žáky vždy 
lepší zkušeností a zážitkem 
než dobré kurikulum špatně 
vyučované. Jinými slovy, 
způsob výuky je kurikulum, 
protože záleží víc na tom, 
jak jsou věci učeny, ne co je 
vyučováno.“

D. William (2011)



Systematičnost ve výuce a 

křivka zapomínání



každodenní realita vs.       pohled z výšky



Incredible English, 3. ročnk



Incredible English, 3. ročník



Křivka učení a zapomínání



Křivka učení a zapomínání



Jakou roli má překlad ve 

výuce angličtiny?



Proč používáme překlad / češtinu ve výuce angličtiny?

• překlad

• aby žáci porozuměli

• abychom se ujistili, jestli žáci rozumí

• abychom je naučili překládat / tlumočit?

• češtinu 

• pro zadání instrukcí (co budeme dělat, jaká jsou pravidla aktivity, …)



Sdílení aktivit na téma:

ČTENÍ





dog sun



boy high





Děkuji za Vaši pozornost ;)

Lucie Urbančíková


