
 

Hodina angličtiny za hranicemi tradičních aktivit, metod, forem a prostředí 
 
Cíle kurzu: Představit některé méně využívané aktivizační metody pro výuku AJ: role vizuálních materiálů, umění či projektů v nejrůznějších fázích osvojování jazyka a jeho 
využití v simulovaných praktických situacích. Ukázat, zda a jak obohacuje výuku a motivuje studenty (i učitele) změna tradiční hodiny ve smyslu změny prostoru, využití 
pohybu při výuce, zapojení smyslů a pocitů. Nedílnou součástí bude zamyšlení se nad některými tradičními prvky výuky, např. nad obsahem a formou zadávání domácích 
úkolů či výukou reálií z pohledu memorování faktů a nabídnutí inovativních a pro studenty atraktivnějších, motivujících a nezávislejších perspektiv a účinných nástrojů pro 
rozšiřování si znalostí a jazykových dovedností. 
 
 
Obsah: 

 Obrázky, obrazy, umění: role vizualizace v různých fázích nácviku jazyka, jejich přínos v aktivizaci studenta a zlepšení produktivních dovedností 

 Krátkodobé i dlouhodobé projekty: Simulace situací, ve kterých je jazyk nástrojem, jak vyřešit praktický problém. Tipy a ukázky. 

 Využití humoru nejen jako „energizujícího“ prvku ve výuce v jazykovém procesu.  

 Emoce, pocity a smyslové prožitky v jazykovém procesu  

 Pohyb a jazyk: Dvě oddělené nebo přirozeně se prolínající složky? Ukázky od jednoduchých aktivit až po tipy na divadelní skeče. 

 (Ne)tradiční hodina v netradičním prostředí 

 Domácí úkol jinak: Jak studenta učinit spoluzodpovědným za výsledky svého studia. Tipy na smysluplné, motivující, studentům na míru šité úlohy. 

 Role dobrovolnosti v přístupu k domácím úkolům 
 
Použitá literatura: 

 Jamie Keddie, Images, Oxford University Press, 2009 

 Jill Hadfield, Intermediate Communication Games, Longman, 2011 

 Matt Wicks, Imaginative Projects, Cambridge University Press, 2011 

 Jo Smith,  Exploring British Culture, Cambridge University Press, 2012 

 Lesley Painter, Homework, Oxford University Press, 2013 

 Peter Grundy, Hania Bociek, Kevin Parker, English through Art, Helbing Languages, 2011 

 George Woodlard, Lessons with Laughter, Heinle Cengage Learning, 1996 

 Miles Craven, Quizzes, Questionnaires and Puzzles, Cambridge University Press, 2005 

 Ricardo Sampedro, Susan Hillyard, Global Issues, Oxford University Press, 2010 



 

Vyučovací 
hodiny 

Téma Cíl Metoda, forma Didaktické pomůcky 

1 hod 

Představení obsahu kurzu a 
lektorů 
Role prvku „neotřelosti, 
netradičnosti“ pro motivaci 
studenta v jazykovém 
vzdělávání  

Zjistit, co aktivizuje studenty v 
jazykovém procesu a co je pro ně 
demotivující 

Otázky, společná diskuze na téma tradiční 
v. netradiční výuky 

 

 

Vizualizace Představit škálu možností, jak nejvíce 
využít obrazu pro fixaci a nácvik 
jazykových jevů i pro rozvoj všech 
jazykových dovedností 

- Fixace pojmu 
prostřednictvím obrazu 

- Nácvik jednodušších 
gramatických jevů 

 
 
 
 

- Porozumění slyšenému: 
Vytváření mentálního obrazu  

 
 

- Rozvoj plynulosti 
vyjadřování: Popis, 
vyjadřování názoru, 
spekulace a argumentace 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Noun marriages, Adjectives, Idioms: 
ukázky spojení slova a obrazu 
Thought bubbles: Kreativní tvoření přacích 
vět na krátkých fiktivních dialozích mezi 
neobvyklými protagonisty 
Irregular verb family book covers: 
procvičování tvarů nepravidelných sloves 
prostřednictvím knižních titulů 
Mental picture dictation: poslech popisu 
obrazu / obrázku a jeho vizualizace 
Drawing a song: rozpoznání klíčové slovní 
zásoby v písničce a její vizualizace 
Suggestive shapes: nácvik jazykových 
obratů pro vyjádření spekulace 
The story behind an image: studenti 
spekulují nad neobvyklým obrazem: co se 
děje / dělo / bude dít. Variace: Ss vidí jen 
polovinu obrázku, jeden detail apod. 
Story building; Incident report; Why is 
there an elephant in the fridge? 
Doubling pictures: obraz ukazující člověka, 

 
 
 
 
Pracovní listy 
Slide shows 
DVD, Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Využití obrazu jako výchozího 
tématu k dialogu (role-play) 
 

 
 
 

- Využití vizuálního umění  ve 
výuce jazyků 

 
 

který dokázal něco neobvyklého (Guiness 
World Records), studenti předvádějí 
dialog, tvoří otázky a odpovídají 
Photography competition – vyjadřování 
preferencí, argumentace 
The story behind a piece of art: popis, 
příběh, spekulace, identifikace postav, 
barva, pocit – ukázky možností práce 
s uměleckým dílem 
 

 
Internet 
 
 
Slide show 
 
DVD s obrazovým materiálem  

 

2 hod 

Učení skrze pocity a prožitky, 
zapojení všech smyslů 
v jazykovém vzdělávání: 

Ukázat, jak mohou emoce a prožitky 
zvýšit efektivitu výuky – při chápání 
obsahu, fixaci jazykových jevů, 
soustředěnosti studentů a jejich 
angažovanosti 

Emotional Intelligence: dotazník, slovní 
zásoba k vyjadřování pocitů, emocí 
Yuck!: Jednoduchá aktivita k nácviku 
popisu emocí (It makes me + adj / verb 
(+adj) 

Pracovní list – dotazník emoční 
inteligence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Emoce a pocity, humor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Zvuky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak nás inspirují zvuky a jaké pocity 
v nás vzbuzují – využijme i je 
v jazykovém vzdělávání! 
 

What makes you laugh? / Spin the wheel: 
krátká lead-in aktivita na téma humor a k 
procvičení otázek v základních časech a 
stupňování přídavných jmen 
What is it?: komunikační aktivita, definice 
slov pomocí slov vyjadřující smysly: It 
sounds (like)… / It feels … / It tastes…/ It 
looks …/ It smells … 
Cartoons: ukázky práce s kresleným 
vtipem (přiřazování textu, doplňování 
pointy, nácvik konkrétního gramatického 
jevu, prostor pro netradiční domácí úkol). 
A night to remember: Příběh, který 
vytvářejí pouze zvuky.  
 

Pracovní listy 
 
 
 
 
 
 
 
Kreslené vtipy, internet 
 
 
 
Pracovní list, CD 
Vizuální stimul 
 
 

 3 Realita, využití reálných Propojit realitu s výukovým procesem  A school bag:  aktivita, která na základě Věci každodenní potřeby 



 

předmětů reálných předmětů vyzývá ke spekulacím, 
diskuzi, čí věci jsou a proč si to myslím 
Guessing game: Jak popsat věc aniž ji 
vidím – využití hmatu, spojení slova se 
smysly. Popisování tvaru, materiálu, 
struktury apod. 
Island Survival: obměna tradiční aktivity 
propojená s domácím úkolem 

Obrazový stimul 

 

4 Pohyb Zapojit pohyb, činnost těla jako 
přirozeného prvku v komunikaci.  

Diskuze nad situacemi, ve kterých 
můžeme využít, aby se studenti „hýbali“ 
Total Physical Response (zadávání a 
vykonávání instrukcí v různé formě) 
What has changed? – ukázka procvičení 
konkrétního gramatického jevu bez použití 
učebnice a tabule 
Making a picture of a scene – „živý“ obraz 
situace, scéna, která vychází z předchozího 
stimulu (legenda, text, poslech, obraz): 
Martian Diary; A Czech legend: How 
Prague was founded 
Hodina TV v angličtině? Ano! 

 
 
 
 
 
 
 
Pracovní listy 
Audio nahrávka 
 
 
 
 

 

3 hod 

Poezie Představit jazyk v nových, 
překvapivých kontextech, 
kombinacích a úhlech pohledu, a tím 
zaujmout studenta. Ukázky různé 
náročnosti. 

Využití rýmů k nácviku jednoduchých 
jazykových jevů: simple past (slept – crept, 
met – set), present / past participles 
(talking – stalking; moaned – loaned) 
Finish it: doplnění téměř úplných veršů 
(zaměřeno na slovní zásobu nebo 
konkrétní gram. jev.) 
Alterations: studenti změní určitý počet 
slov / slovní druh atd. v básni 
Cut-ups: seřazování veršů, vytváření veršů 
z jiných textů (reklama, písnička atd.) 

 
 
 
 
 
 
Pracovní listy 
Cvičení typu Open cloze 
 
 
 



 

Instant poetry: jak vytvořit báseň dle 
instrukcí. Jednoduché se skvělými 
výsledky! 
Limericks: forma poezie, která studenty 
baví!  

Pracovní listy  
Slide show - ukázky 
 
 
 

 

Drama Jak propojit verbální a non-verbální 
komunikaci, zažít zábavu a vzbudit 
emoce 

Strange meetings: varianta tradiční role-
play, studenti si vylosují protagonisty 
(známé i neznámé osobnosti), místo děje a 
typ problému, který řeší  
Short sketches: The Perfect Son - námět 
na krátkou skeč 
Thomas More: Utopia – rozvíjení příběhu 
na základě informací o historické postavě 

Pracovní listy, 
Situační karty 
 
 
 
 
Pracovní list, 
Internet 

 
Prostředí Zamyslet se nad možnostmi výuky 

jazyka i jinde než ve školních lavicích 
s učebnicemi. 

Pohybové aktivity 
Venkovní učebna 
Projekt v ulicích města (anketa apod.) 

Video, sportovní pomůcky 

 

Projekty 
 
 
 
 
 
 
 
Plán projektu 
 
 
 
 
 
 
 
Projekty a reálie 

Nabídnout studentům (i rozdílné 
jazykové úrovně) společně pracovat 
na řešení určitého problému, mít 
důvod komunikovat v cizím jazyce, 
shromažďovat a třídit informace, 
prezentovat je, diskutovat o nich a 
dosáhnout konkrétního cíle. 
 
Prakticky rozvíjet kritické i tvořivé 
přemýšlení 
Napomoci studentům vést vlastní 
výzkum 
Prezentovat nápady na neotřelé 
projekty 
 
 
Trochu jiný pohled na to, jak 

Návrhy projektů: 
Opening the wardrobe: Rozšíření slovní 
zásoby popisující oblečení, třída slouží jako 
„šatní skříň“, studenti přidají písemný 
popis k obrázkům / reálným věcem 
Catwalk: Studenti si rozdělí role: 
moderátoři komentují módní show a 
modelky předvádějí módu.  
The Image of the Teenager: kreativní 
zpracování různých aspektů dnešního 
teenagera, prezentace neotřelou formou 
Global Issues: originální zpracování 
globálního tématu a jeho prezentace 
A view of the UK: země v číslech – 
studenti přiřazují fakta k číslům, komentují 
je, vyvářejí kvíz pro ostatní, nacházejí 
překvapující souvislosti 

 
Vizuální materiál (Fashion cards)   
Mikrofon (smart phone) 
Slide show 
 
 
 
 
Slide show 
 
 
 
 
Internet 
Britský tisk 
 
 



 

prezentovat fakta (výuka reálií) Comparing British capital cities: studenti 
dle zadání vyhledávají samostatně 
informace o jednom hlavním městě, 
následně ve skupinách srovnávají 
History makers: Top ten chart  
Studenti zjišťují informace o britských 
osobnostech, které podle nich změnily 
svět, vysvětlují svůj výběr – jsou zadány  
oblasti např. politika, věda, umění, 
objevitelé apod. 
 

Pracovní listy 
 
 
 
Pracovní list, 
Internet 
 
 
Internet 

 

4 hod 

Domácí úkol roku 2014/2015 Tipy na netradiční zadání domácího 
úkolu, jakožto nezbytné součásti 
tradiční výuky angličtiny 
Ukázat možnosti různých typů úkolů, 
variabilitu v zadávání domácích 
úkolů, ukázat, jak studenty začlenit 
do samotné tvorby zadání a co 
nejvíce personifikovat látku 
k procvičení 
Poukázat na nezbytnost 
přehodnocení přístupu učitele 
k domácím úkolům 
 

Brainstorming: možná zadání domácích 
úkolů na základě právě prezentovaných 
aktivit 
Vhodné komentáře učitele, vlastní 
komentář a sebehodnocení žáka 
 
Let´s experiment: jiná forma zadávání 
domácího úkolu (dopis) + zpětná vazba 
Taped journal 
Writing tongue twisters 
Let´s go to the movies 
Making things: Baking; Origami  

 
 
Internet 
Encyklopedie 
Atlasy 
Primární zdroje 
 
Video – anketa školní televize se 
studenty na téma domácí úkoly a jejich 
postoj k nim 
 

 

Shrnutí,  závěr Zjištění zpětné vazby 
Do jaké míry mohu poznatky reálně 
aplikovat? 
V čem jsou překážky, diskuze 
 

  



 

Poznámky: 
V průběhu kurzu je nabídnuto přes 40 nejrůznějších aktivit, které se v některém rozměru vymykají běžně používaným činnostem při výuce angličtiny. Jsou zvoleny tak, 
aby motivovaly a vybízely účastníky k zamyšlení nad běžnou praxí a zároveň se do nich minimálně ze 70 % aktivně zapojili.  

 Hry a techniky slouží k nácviku slovní zásoby, gramatiky a hlavně k rozvoji plynulosti a spontánnosti ve vyjadřování. 

 Byly maximálně zapojeny smysly a respektovány všechny učební typy. 
 
Lektor:  Mgr. Jana Jiříkovská a Mgr. Zdeňka Mňačková  

 


