
 

VÝUKA NEJBĚŽNĚJI POUŽÍVANÝCH ANGLICKÝCH IDIOMŮ A OBRAZNÝCH FRÁZÍ 
  

Cíle kurzu: 
 
„Similes“ neboli obrazné fráze. V běžné mluvě se jedná o oblíbený prostředek, který názorně srovnává dva odlišné pojmy či předměty. Ty se nám pak plastičtěji 
„zobrazí“ před očima. Pokud se však z frází stanou idiomatická spojení, co se do pochopení jejich smyslu týče, jedná se o podstatně náročnější jev.  Obrazné fráze, 
obdobně jako idiomy, se běžně používají v konverzaci rodilých mluvčí, v anglicky psaných knihách, novinách. Můžeme se tak s nimi setkat kdekoli, proto je důležité 
jim ve výuce věnovat své místo, naučit se jim porozumět a umět je používat. Právě díky těmto pojmům je pak komunikace živější a zábavnější.  
Cílem kurzu tedy bude seznámení studentů s uvedenými pojmy, osvojení si těchto pojmů pomocí využití her ve výuce AJ, zábavných a aktuálních anglických článků 
a seriálů, a na názorných příkladech se tak naučit se používat idiomy a obrazné fráze v běžné konverzaci. 
 
Obsah: 

Identifikace pojmů, způsob a rozsah jejich použití. Představení nejběžněji používaných anglických idiomů a obrazných frází. 
 
Osvojování si frází a idiomů pomocí aktivit na základě práce s textem v aktuálních anglických časopisech, novinách, literatuře. Výuka formou hry – 
tématické pexeso, doplňování chybějících slov v textu, poslech písniček s rozborem obsahu textu a využití aktuálního tématu v těchto textech 
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ČAS CÍL FORMA, METODA KLÍČOVÉ POJMY, PRACOVNÍ LISTY 

1. hodina Představení lektora, obsahu a 
zjištění očekávání 

  

 

1. + 2. hodina 

Identifikace pojmů, způsob a 
rozsah jejich použití 
v konkrétních konverzačních 
tématech. Představení 
nejběžněji používaných 
anglických idiomů a obrazných 
frází zábavnou formou aktivního 
zapojení formou – doplňování, 

List of AS...AS Similes – doplňování do textu nejběžněji 
používané obrazné fráze „as…as“ (např. článek z novin, 
časopisu,..). 

LIKE something similes – doplňování do textu nejběžněji 
používané obrazné fráze s „like…“. 

„Talking about people´s look“ - pomocí konkrétního článku 

Idiomy, obrazné fráze, doplňování do textu, 
vzhled, pexeso, řetězový příběh, idiomy v písni. 
  
Studenti si pomocí obrázků, písní, úryvků a her 
snadněji a lépe osvojí používanou slovní zásobu,  
a tak i jednotlivé idiomy a fráze. Stejně jako u 
úkolu „Talking about people´s look“, kde si při 
práci ve skupinách a popisování svých spolužáků 
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https://www.englishclub.com/vocabulary/figures-simile.htm


 

pexeso, noviny, časopisy, 
literatura. 
 

a obrázků si studenti osvojí idiomy z oblasti lidského vzhledu 
(možno aplikovat na jakékoli téma – relationships, films, 
books, science…). Dále mohou pracovat ve skupinách, kde 
popisují jeden druhé a tím si osvojují používané idiomy a 
fráze. 

„Pick a pair“ – hledání k sobě padnoucích idiomů a frází 
pomocí formy hry pexeso. 

osvojují daný jev. 

 
3. + 4. hodina 

 „Chain story“ – žáci vypráví příběh na zadané téma, kdy 
každý žák řekne jednu větu a v ní musí použít idiom nebo 
obraznou frázi. Další žák pak smysluplně pokračuje 
v příběhu, taktéž s použitím idiomu či fráze ve větě. 

„Find idioms in the songs“ – studenti pomocí poslechu 
oblíbených anglických písní odhalují idiomy. Snadněji si pak 
mohou zapamatovat jejich význam. 
 
„Story about Snowman who become a lifeguard in the 
royal palace of Miss Daphne“ – každý student si vymyslí svůj 
příběh na dané téma o rozsahu cca 40 vět. Alespoň v 10 
větách pak musí použít idiom nebo obraznou frázi. 
 

 

 
4. hodina 

Analýza předchozích ukázek – 
jakým způsobem bych mohl/a 
aktivity zpestřit. 
 
Které techniky mě zaujaly a 
chtěl/a je využít ve svých 
hodinách? 

Diskuze ve skupinách nad dalším využitím nabídnutých 
technik, dají se využít jinak? Lépe? Více? Důkladněji?  
 
 
Shrnutí a závěr  
Naplnění očekávání 

Variabilita, rozvíjení tématu, ucelená práce 

 
Vyzkoušíme si několik variant úkolů týkajících se zvolené problematiky. Aktivity byly zvoleny tak, aby: 

 Z větší části účastníci pracovali sami  

 Mnohé úkoly nabízely modelové varianty, které můžeme využít u jakéhokoli tématu 

 Výukové techniky sloužily ke snadnějšímu zapamatování si idiomů a frází a zároveň respektovaly všechny učební typy 
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