
 

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, 7. 10. 2020  

MAS Region Pošembeří o.p.s., nám. Arnošta z Pardubic 25, Český Brod 

Přítomni:  

Zástupci ZŠ: Hanušová Eva (ZŠ Kounice), Nehasilová Monika (ZŠ Poříčany), Roudnická Miroslava (ZŠ 

Kounice) 

Zástupci ZŠ on-line: Horáková Veronika (ZŠ Žitomířská), Kubíčková Lucie (ZŠ a PrŠ Český Brod), 

Kvapilová Lenka (ZŠ Žitomířská Český Brod) 

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

Odborný garant: Urbančíková Lucie 

Omluveni:  Čečetková Eva (Dokolečka z.s.), Jeníčková Lenka (ZŠ Žitomířská), Pechová Nikola (ZŠ 

Přistoupim)  

Program: 

1. Zahájení, přivítání – Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol III vč. webové stránky 
projektu https://skoly-orp-cb.eu/ 

2. Distanční výuka v praxi, odborné vedení Lucie Urbančíková, M.Ed. 
3. Závěr, další postup 

Ad 1. Zahájení, přivítání – Aktuality projektu Sdílené radosti a strasti škol III vč. webové stránky 

projektu https://skoly-orp-cb.eu/, aktuality od účastníků 

Manažerka projektu partnera, pí. Soukupová přivítala příchozí a poděkovala členům PS za dosavadní 

spolupráci. O dalších termínech setkání v roce 2020 budou účastníci informováni emailem. V srpnu 

2020 proběhla LŠP 2020, která se uskutečnila v České Brodě v Liblicích v areálu S0Š. O všech aktivitách 

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

 
Setkání PS bylo mimořádné, protože vzhledem k okolnostem s nemocí COVID – 19 bylo nutné setkání 

uspořádat v hybridní podobě. Paní Urbančíková byla v karanténě, stejně tak i paní Horáková. Setkání 

se uskutečnilo v prostoru MAS Region Pošembeří, kde bylo zajištěno on-line spojení s paní 

Urbančíkovou a ostatní členové PS měli možnost se setkání zúčastnit osobně nebo se z domova k 

setkání připojit.  

 
Ad 2. Sdílení zkušeností s on-line výukou v době uzavření škol, využití nově nabytých zkušeností i v 
běžné výuce, odborné vedení Lucie Urbančíková  

Paní Urbančíková – zahájila on-line přenos a postupně se připojila paní Horáková, Kvapilová a 
Kubíčková. Nově se do skupiny připojila paní Monika Nehasilová za ZŠ Poříčany, kde od září 2020 nově 
působí po mateřské dovolené. Ze skupiny odešel pan Adamík, který už v ZŠ Poříčany nepracuje. Dále 
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z PS pro sdílení zkušeností s výukou cizích jazyků odchází paní Šebestová, která se bude účastnit PS pro 
matematickou gramotnost. 
 
Paní Urbančíková vyzvala účastníky, aby sdělili své nové zkušenosti. Paní Sobíšková zmínila problém 
výuky anglického jazyka v roušce. Jak učit v roušce? Jde to? Velmi obtížné, obzvláště u 1. stupně, 
potřebují slyšet výslovnost. Absence neverbální ZV.  
Zkušenosti učení se štítem – účastníci zkušenost nemají. Výhodou je, že děti vidí obličej vyučujícího, 
ale slyšet/rozumět přes štít není. Štít nenahrazuje roušku (není ideální řešení). 
Doporučení pouštět dětem nahraná videa, a to z důvodu lepší viditelnosti obličeje i poslechu 
výslovnosti. 
 
Prvním námětem od paní Urbančíkové bylo, jak přimět děti, aby v rámci on-line výuky se zapojily a 
dělaly úkoly? Učitelé by měli počítat s tím, že ne všechny děti budou úkoly zpočátku dělat. Proto je 
nutné aktivity nastavit tak, aby byly co nejvíce zajímavé a zároveň aby děti sami pocítily, že v případě 
nesplnění úkolů o něco zajímavého přišly. Je třeba najít vnitřní motivaci, tak aby sami měly zájem. Děti 
by měly vidět i propojení mezi úkolem a hodinou.  
 
Pyramida – jednoduché výukové postupy 
 

Create 
 

Evaluate 
 

Analyze 
 

Apply 
 

Understand 
 

Remember 

 
Práce s chybou – děti můžou pracovat se svým materiálem a pracovat i se svými chybami, a to jak 
online, tak i osobně.  
 
Paní Nehasilová je po mateřské dovolené, a tak nemá zkušenosti s předchozí online výukou. Učí 3, 4 a 
5 třídu. V hodinách využívá tyto postupy: sami sobě učitelem, psaní, kontrolování po sobě, hodně 
mluvit, i když tam jsou chyby. Děti nechtěly mluvit a teď překonávají sami sebe. Třída je strhla. Je třeba, 
aby děti mluvily, a to i přesto, že mluví s chybami.  
 
Paní Urbančíková rozlišuje dvě úrovně angličtiny, které zvlášť hodnotí:  

- domluvit se 

- přesnost  
 

Je třeba hodnotit obě úrovně, aby děti věděly, že je důležité mluvit, a to i s chybou. I tak se dá domluvit 
a chyby časem zmizí. Dětem vzroste sebevědomí, obvykle jsou schopné se domluvit, i když ne 
gramaticky správně, a tak získávají v hodnocení mnohem více bodů.  
 
Vhodné je propojit výuku angličtiny s kreslením, vizualizovat, a tak si slovíčka lépe vtisknout do paměti. 
Využívat interakci klidně i ve skupinkách, popsat si předmět. Při těchto aktivitách ve skupinkách můžou 
nastat situace, kdy se objevují chyby. Některé pedagog slyší, některé ne. Ty, co slyší je vhodné si 
zaznamenat a následně s nimi pracovat. Např. Slyšela jsem, pojďme si říct chyby …  
 
Následuje modelová situace – 3. třída – témata k učení „školní předměty – čísla – barvy“ 
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Školní potřeby – čísla – barvy 

Speaking / listening Reading / writing 
Používání vlastních penálů Spojovačka – slovo – obrázek 

Chodí po třídě a dotýkají se vlastních věcí Tichá pošta – obrázek – předávají slovo – 
poslední zapíše 

Plácačka a flashcards True / False 

Tajný předmět / tajemství – děti kladou otázky Běhací diktáty 

Tichá pošta Kimovo hry 

Kimovo hry Vymyslí obrázek – popíší ho 

Molekuly – vytváření skupinek Vybarvování obrázků a popis 

 Křížovky 

 On-line cvičení 

Manipulace s předměty 

 

Každý z nás pro svou práci má jen T24       – Time 24 hours of day. 
 
Z dnešního setkání si odnášíme + a - : 

- Náměty na nové aktivity do hodin. (paní Hanušová). 

- Líbí se představený program od paní Urbančíkové a vše co se zde prodiskutovalo (paní 

Nehasilová). 

- Přeje si, aby distanční výuka na 1. stupni nenastala, osobně kontakt je nenahraditelný (paní 
Roudnická. 

  
Ad 4. Závěr, další postup 
Pozvánka na příští setkání bude zaslána emailem. Forma setkání se uskuteční dle aktuální situace. 
Členové PS neměli výhrady k dnešní formě setkání.  
 
Děkujeme všem za účast a zájem o zapojení do Pracovní skupiny pro sdílení zkušeností s výukou cizích 
jazyků.  
 
 
Zapsala: Gabriela Vraj, Samira Goldšmídová, Lucie Urbančíková 
 
 
V Českém Brodě 7.10.2020 

 
 

Příloha: 

 

 

 


