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Příloha č. 1 – Motivační dotazník (matematika) 

Milý žáku, milá žákyně,  

máš jistě svůj názor na výuku, které jsi denně svědkem. Nyní se můžeš vyjádřit k hodinám 

matematiky a přispět tak ke změně.  

Dostal se ti do rukou dotazník, který zkoumá úroveň motivace v hodinách matematiky, a my 

tě žádáme o jeho vyplnění. Tvé odpovědi budou anonymně  zpracovány ve výzkumné práci. 

Vždy si pečlivě přečti zadání a svědomitě odpověz na otázky ve všech čtyřech částech 

dotazníku. Odpovědi by se měly týkat tvých dojmů z hodin matematiky od začátku tohoto 

školního roku.  
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1) U následujících tvrzení zakroužkuj prosím na stupnici jedno číslo, které odpovídá 

tomu, do jaké míry s každým z nich souhlasíš, či nesouhlasíš: 

 

 

 

 

 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Souhlasím 

Rozhodně 

souhlasím 

a) Vyučující matematiky záleží na tom, zda žáci 
látku pochopili. 

1 2 3 4 

b) Nebojím se v hodině matematiky zeptat na 
cokoli z probírané látky, čemu nerozumím. 

1 2 3 4 

c) Učitelka matematiky je spravedlivá. 
 

1 2 3 4 

d) Když potřebuji pomoct, učitelka mi pomůže. 1 2 3 4 

e) V naší části třídy si připadám při matematice 
dobře. 

1 2 3 4 

f) Na hodiny matematiky se těším. 
 

1 2 3 4 

g) Matematika mě baví. 
 

1 2 3 4 

h) Matematika je jeden z mých nejoblíbenějších 
předmětů. 
 

1 2 3 4 

i) Při hodinách matematiky se nudím. 
 

1 2 3 4 

j) Věci, které se učíme v matematice, mě zajímají. 1 2 3 4 

k) Matematika je důležitý předmět, protože mi 
může pomoci v dalším studiu. 

1 2 3 4 

l) Když se budu učit matematiku, zlepší se 
vyhlídky na mé budoucí povolání. 

1 2 3 4 
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2) V každé položce podtržením vyber slovo, kterým dokončíš větu. Vytvořená věta se na 

tebe musí nejvíce hodit. Zajímá nás tvůj osobní názor na předmět, jak to sám cítíš, 

ne  jak je obvykle určitý předmět vnímán. 

 

a) Matematika je pro mě: 

1 velmi neoblíbená  

2 neoblíbená 

3 oblíbená 

4 velmi oblíbená 

 

 

b) Matematika je pro mě: 

1 velmi obtížná 

2 obtížná 

3 snadná 

4 velmi snadná 

 

 

c) Matematika je pro mou budoucnost: 

1 velmi nevýznamná 

2 nevýznamná 

3 významná 

4 velmi významná 
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3) V následujících otázkách zaškrtni na stupnici jedno číslo, které odpovídá tomu, do 

jaké míry souhlasíš, či nesouhlasíš s následujícími tvrzeními:  

 

 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Nesouhlasím Souhlasím 

Rozhodně 

souhlasím 

a) Matematiku se učím rychle. 1 2 3 4 

b) Z matematiky mám dobré známky. 1 2 3 4 

c) Při hodinách matematiky rozumím i složitějším 
úlohám. 

1 2 3 4 

d) Když řeším matematickou úlohu, připadám si 
bezradně. 

1 2 3 4 

e) Bojím se, že budu mít z matematiky špatné 

známky. 
1 2 3 4 

f) Matematika mi prostě nejde. 1 2 3 4 

g) Matematika mi jde nejlépe, pokud mohu 

spolupracovat s ostatními spolužáky. 
1 2 3 4 

h) V hodinách matematiky mám nejraději 
skupinovou práci. 

1 2 3 4 
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Příloha č. 2 – Motivační dotazník (anglický jazyk) 

Vážený žáku, žačko,  

prosím Tě o anonymní a pravdivě zodpovězení následujících 6 otázek, které zjišťují Tvou 

motivaci k používání angličtiny ve Tvém současném a budoucím životě.  

1) Baví tě se učit angličtinu?  

…………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

2) Je podle tebe důležité umět anglicky a proč?  

…………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

3) Doplň čísla 1–6 k následujícím dovednostem, které se učíš v angličtině, od těch 

nejvíce důležitých pro tvou budoucnost po ty nejméně důležité pro tvou budoucnost 

(1 – nejvíce důležitá dovednost, 6 – nejméně důležitá dovednost):  

– rozumět mluvenému slovu…………………………………………………………………… 

– znát gramatiku………………………………………………………………………………… 

– nebát se mluvit i přesto, že mluvím s gramatickými chybami. ……………………………… 

– mít bohatou slovní zásobu…………………………………………………………………… 

– umět použít správnou gramatiku a bohatou slovní zásobu v psaném projevu…………… 

– umět použít správnou gramatiku a bohatou slovní zásobu v mluveném projevu………… 

 

4) Co děláš proto, aby tvá angličtina byla lepší?   

…………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

5) Učíš se anglicky jen ve škole?  

…………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………........ 

6) Co bys zlepšil ve výuce angličtiny ve škole?  

…………………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………........ 
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Příloha č. 3 – Úvodní test 

Řeš  úlohy na prázdný list papíru a odpovídej na otázky v celých větách. 

Na vypracování všech úloh máš  30 minut. 

 

1. Kurzovní lístek ze dne 28. 12. 2018 18:00 hod1  

Měna Valuty 

Kód Jedn. Nákup Prodej 

EUR 1 – 26,5371 

GBP 1 – 29,4023 

USD 1 – 23,1827 

AUD 1 – 16,3247 

 

a) Z tabulky vyčti, kolik korun českých stojí ve směnárně 1 euro a tuto cenu zaokrouhli na celé koruny .  
                                               1 bod  

b) Urči přibližně, kolik korun českých ve směnárně stojí 5 eur.                          1 bod  

c) Ve směnárně vydávají eura pouze formou papírových bankovek. Hodnoty těchto bankovek, které 

směnárna vydává, jsou 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €, 500 €. Směňují zde bez poplatku podle výše 

uvedeného kurzovního lísku. Cenu jednoho eura zaokrouhli na celé koruny.   

Urči, kolik korun českých a kolik eur v papírových bankovkách dostane zákazník, když ve 

směnárně žádá o výměnu 1 000 Kč.                                                                                    2 body 

 

Úloha prověří: –  dovednost vyhledávat informace v tabulce,      

 – dovednost vypočítat chybějící údaj v situaci přímé úměrnosti, 

 – porozumění textu,  

 – propojení znalostí z běžného života s počítáním v matematice. 

            

 2. Za pomoc při práci na zahradě dala babička Jeníčkovi a Mařence čokoládu, která je níže na obrázku. 

„Rozdělte se spravedlivě podle toho, jak jste pracovali,“ řekla babička. „Jeníčku, nezapomeň, že Mařenka 

pracovala třikrát déle než ty. Zaslouží si tedy třikrát více.“ Poraď Jeníčkovi a Mařence, jak si mají tuto čokoládu  

mezi sebou rozdělit. Tvou radu zdůvodni.2  2body

  1 bod                    

   

         

              

Úloha prověří: – dovednost využít poměru v situaci z běžného života,  

 – dovednost vysvětlit myšlenkový proces. 

                                                             
1 Data použita 18. 12. 2018 z: https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/obchodni_kurz.html 

2 BINTEROVÁ, Helena, Eduard FUCHS a Pavel TLUSTÝ.  Matematika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia . Plzeň: 

Fraus, 2008, s. 64. ISBN 978-80-7238-679-6. 

 

      

      

      

      

https://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/obchodni_kurz.html
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3. Automobil jede průměrnou rychlostí 80 km/h. Urči, kolik kilometrů ujede automobil za  1, 2, 3, 4, 5 a 6 hod in  

jízdy stále stejnou průměrnou rychlostí.      1 bod

   

Úloha prověří: – dovednost reprezentovat získaná data (tabulka, graf, slovní vyjádření, …), 

 – dovednost vypočítat chybějící údaje v situaci přímé úměrnosti.  

 

4. a) V pravoúhlé soustavě souřadnic v rovině vyznačte body K [-3; 5], L [-1; 0], M [0; 0], N [2; -3] , P [5; 4 ]
 1 bod 

     b) Urči souřadnice [x, y] vyznačených bodů A, B, C, D, E, F.  1 bod

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Úloha prověří: – znalosti v oblasti značení a čtení v pravoúhlé soustavě souřadnic.  

5. Následující graf znázorňuje změnu dráhy (metry) auta při změně času (sekundy) - graf závislost dráhy na 

čase. 3 

a) Popiš, co se dělo s  rychlostí automobilu v oblasti modré části grafu.     1 bod  

b) Jakou barvu má část grafu, která popisuje situaci, při které jel automobil nejvyšší rychlostí z celé znázorněné 

cesty? Po kolika sekundách od zahájení jízdy automobilu můžeme toto nejvýraznější zrychlení sledovat?  
            2 body 

 

 

 

 

 

 

Úloha ukáže: – dovednost čtení informací z grafu, 

 – znalost souřadnicového systému,  

 – porozumění grafickému znázornění situace, se kterou se žáci setkávají v běžném životě. 

 

                                                             

3 HOLÁ, Eva, Martin NOVÁK, Petra MACHALOVÁ a Naďa VONDROVÁ. Přímá a nepřímá úměrnost. Praha, 2015. 
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Příloha č. 4 – Dopis pro rodiče  

Vážení rodiče,  

rádi bychom Vám oznámili, že od ledna 2019 proběhne změna ve výuce matematiky Vašich 

dětí. Do hodin bude zařazena metoda CLIL – Content and Language Integrated Learning . 

Jedná se o inovativní přístup k výuce nejazykového předmětu prostřednictvím cizího jazyka 

(v našem případě angličtiny).  

Každá vyučovací jednotka vedená metodou CLIL má dva stejně důležité cíle – obsahový 

a jazykový, což metodu odděluje od bilingvního vzdělávání, který má pouze obsahový. 

Mnohé výzkumy dokazují pozitivní vliv na úroveň cizího jazyka, motivaci pro jazykový 

i nejazykový předmět, komunikativní schopnosti žáků a rozvoj kognitivních schopností. Více 

si o této metodě a zmiňovaných výzkumech můžete přečíst v této publikaci: 

http://clil.nuv.cz/index.html. 

Metoda může mít několik podob. Pro naši výuku jsme zvolili zařazení jedné hodiny CLIL 

týdně. Nízká počáteční úroveň cizího jazyka žáků není překážkou. Příprava, průběh i reflexe 

vyučovacích hodin budou konzultovány s vyučující angličtiny. Jednotlivé přínosy a dopady 

budou pečlivě sledovány a vyhodnocovány.   

Stanová doba realizace této formy výuky je dva měsíce. Poté bude vše zhodnoceno a dle 

výsledků rozhodneme směr další výuky. 

Prosíme Vás o podporu při realizaci této inovativní změny, kterou jsme se rozhodli zařadit 

z důvodu našeho přesvědčení o jejím smyslu a přínosu. Na Vaše dotazy ráda zodpoví 

vyučující matematiky. 

  

http://clil.nuv.cz/index.html
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Příloha č. 5 – Metodický popis 1. hodiny CLIL 

The fractions and the ratios 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Téma: seznámení s angličtinou v matematice a matematikou v angličtině, zlomky a poměry 

Cíle 

Cíle podle ŠVP Na Beránku (2014) 

 Žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem reálných situací.  

O bsahové  

 Žáci procvičí krácení poměrů a zlomků na základní tvar.  

 Žáci odvodí rozdíly mezi zlomky a poměry.  

 Žáci aplikují nové znalosti aplikovat při tvorbě vět se zadanými poměry a zlomky.  

Jazykové 

 Žáci se naučí a procvičí čtení základních matematických příkladů a čísel (zlomky a desetinná).  

 Žáci vytvoří věty v přítomném čase prosté vztahujícím se k  matematice. 

 Žáci shrnou obsah video ukázky, na jejímž základě vytvoří věty se správně použitím zlomků a poměrů.  

Nová slova: ratio, fraction, the lowest terms, decimal number, whole number, ordinal number, plus, minus, times, divided 

by, equals 

Rozvoj učebních strategií 
 Žáci vyhledá neznámá slovíčka ve slovníku.  

 Žáci tvoří přehled nových a užitečných slovíček, které zapisuje a třídí dle vlastního zvážení. 

Pomůcka materiály: kopie pracovních listů 1.1 (příloha č. 6), kartičky s matematickými operacemi vztahujícími se k videu 

(BBC, 2018)4 1.2 (příloha č. 7), kartička s napsaným zlomkem nebo poměrem pro každého žáka 1.3  (příloha č. 8), barevné 
popisovače na tabuli, dataprojektor s promítacím plátnem (interaktivní tabule), počítač. 

Metodický postup:  
1. TASK 1: Učitel rozdá žákům pracovní listy 1.1 (příloha č. 6) a pokládá jim otázky týkající se matematiky a tak 

zjistí, co již žáci umí v angličtině pojmenovat.  

TASK 2: Žáci samostatně vymyslí konce vět, které začínají slovem Math, ve dvojici je porovnají a na základě 

diskuze se spolužákem své věty upraví (Dale a Tanner, 2012, s. 85). 

V úvodní části se jistě objeví slova jako numbers nebo konkrétní číslovky. Této situace vyučující využije a dále  ji  

rozvine s cílem pojmenovat konkrétní skupiny čísel (positive numbers, negative numbers, decimal numbers, 

fractions, …). 

2. TASK 3: Vyučující žákům přečte příběh malého chlapce Sibahle Zwane, který umí velmi rychle a  správně počítat. 
Čtení příběhu je úvodem a motivací ke krátkému videu (BBC, 2019), které si pustí. Během sledování videa žáci 

seřadí obdržené matematické úlohy  1.2 (příloha č. 7) za sebe tak, jak je chlapec ve videu postupně počítá. Po 

zhlédnutí videa a seřazení kartiček s úlohami, je žáci přepíší na matematické symboly.  

Při kontrole správně seřazených a zapsaných matematických symbolů v úlohách žáci zopakují čtení základních 

matematických operací (plus, minus, divided by, times) a rozdíly v matematické symbolice českého a an glick éh o  

jazyka.  

TASK 4: Hra Bang! je zábavnou hrou, jejíž cílem je zopakovat početní operace. Dvojice žáků je u tabule, na které  

jsou napsána čísla. Ostatní žáci třídy postupně zadávají úlohy se základní matematickou operací, jejíž výsledek  je  

zapsán na tabuli. Žáci u tabule soupeří o to, který z nich se dříve dotkne výsledného čísla. Pomalejší hráč si jde 

sednout a je vystřídán hráčem, který vymýšlel zadání.  Hráči se střídají v  diktování, dokud si aktivitu dostatečně 

neosvojí.  Názvy základních matematických operací jsou napsány na tabuli jako podpora.  

3. TASK 5: Každý z žáků obdrží kartičku 1.3, na které je zapsaný buď zlomek, nebo poměr a správně ho přečte. Žáci 

se zvednou ze židlí a na pokyn vyučujícího najdou partnery se stejnou hodnotou na kartičce. Takto žáci vytvoří 

skupiny 3–4 žáků. Ve skupince najdou tu kartičku, která reprezentuje základní tvar zlomků a poměrů v celé 

skupině.  

Žáci si navzájem zkontrolují správnost vytvořených skupin. Žáci a vyučující diskutují nad rozdíly mezi zlomky 
a poměry. Učitel spustí video (Mathematics, 2019)5 v čase 1:00 – 3:30. Do příslušných kolonek v  pracovním list ě  

žáci zapíší zmiňované rozdíly, které po zhlédnutí videa znovu s učitelem specifikují. 

4. Ve dvojicích žáci vytvoří dvě věty. V jedné z nich použijí vymyšlený zlomek a v jedné vymyšlený poměr. Vět y  si 

žáci přečtou ve čtveřicích navzájem a opraví. 

Kimova hra s novými slovíčky – na tabuli jsou napsána všechna nová slovíčka, která tuto hodinu přibyla (viz 

klíčová slova). Žáci se slovíčka snaží zapamatovat. Učitel je postupně maže a žáci musí říkat všechna, která na 

začátku na tabuli byla.  

 

                                                             
4 Dostupné z: https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46798871/south-african-maths-whizz-answers-complex-

arithmetic-questions-in-seconds 
5Dostupné z: https://mathantics.com/section/lesson-video/ratios-and-rates 

 

https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46798871/south-african-maths-whizz-answers-complex-arithmetic-questions-in-seconds
https://www.bbc.com/news/av/world-africa-46798871/south-african-maths-whizz-answers-complex-arithmetic-questions-in-seconds
https://mathantics.com/section/lesson-video/ratios-and-rates
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Příloha č. 6 – Pracovní list 1.1 

TASK 1:  

a. Do you like Mathematics?  

b. What is Mathematics about?  

c. Which numbers do you know?  

TASK 2: FINISH THE SENTENCES  

 Write the endings for two sentences. 

 Pair up with your friend in groups of two! 

 Read the sentences to your friend!  

 Compare (porovnej) it and improve (vylepši) your sentences!  

Examples: 1. Math is a school subject. 

 2. Math is about numbers. 

3. Math …………………………………………………………………………………………………………………………………..  

4. Math……………………………………………………………………………………………................................. .......................... 

TASK 3: NEWS FROM BBC 

Sibahle Zwane (it is a name) is ten years old boy. He is from South 

Africa. He is a mathematical genius. He is famous on social media. He 

can count difficult (obtížný) mathematical problems without calculator.  

 

 Each pair gets the small papers! 

 Read the papers!  

 On the paper there are mathematical operations which the boy in the video is counting! 

 Watch the video (BBC, 2012) and arrange (uspořádej) the papers from the first you hear to the last you hear!  

 Turn the words into mathematical symbols! 

 Find the differences (rozdíly) between Czech and English symbols of numbers and operations! 

 

TASK 4: GAME – BANG! (result = výsledek) 

Rules of the game: On the board there are numbers. Two people stand in front of the whiteboard. The class gives them the arithmetic 

problem.  The results of the problem must be on the board. Two pupils have to point the results of the problem on the board. The first pupil 

who pointed to the results is the winner.  

TASK 5: FIND YOUR FRIENDS 

You get a small paper. Stand up and find the classmates with the same (stejný) value on the card.  

a. Find the lowest terms (základní tvar) of the fractions or rations in your group.  

b. Think about the differences between the fractions and rations in your group.  

Watch the video (Mathantics, 2019).  

What are the differences? ………………………………………………………………………………………………… 

c. Write two sentences about the fractions or rations in your groups. Example: Mum bought 
1

3
 of the cake.  

…………………………………………………………………………………………………………………………….  
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Příloha č. 7 – Kartičky s matematickými operacemi 1.2 

99,000 times 600 equals 59,400,000 

 

-------------------------------------------- 

250 times eleven equals 2,750 

 

-------------------------------------------- 

Five hundred forty 

 

-------------------------------------------- 

800 plus 600 plus 750 equals 2,150 

 

-------------------------------------------- 

4,500 plus 800 plus 2 equals 5,302 

 

-------------------------------------------- 

78,000 times 550 equals 42,900,000 

 

-------------------------------------------- 

99,000 times 600 equals 59,400,000 

 

-------------------------------------------- 

250 times eleven equals 2,750 

 

-------------------------------------------- 

Five hundred forty 

 

-------------------------------------------- 

800 plus 600 plus 750 equals 2,150 

 

-------------------------------------------- 

4,500 plus 800 plus 2 equals 5,302 

 

-------------------------------------------- 

78,000 times 550 equals 42,900,000 

 

-------------------------------------------- 

99,000 times 600 equals 59,400,000 

 

-------------------------------------------- 

250 times eleven equals 2,750 

 

-------------------------------------------- 

Five hundred forty 

 

-------------------------------------------- 

800 plus 600 plus 750 equals 2,150 

 

-------------------------------------------- 

4,500 plus 800 plus 2 equals 5,302 

 

-------------------------------------------- 

78,000 times 550 equals 42,900,000 

 

-------------------------------------------- 

 

Příloha č. 8 – Kartičky s  poměry a zlomky 1.3 

Fraction 
𝟏

𝟐
 

Ratio 

7 : 2 

 

 

Ratio 

4 : 8 

Fraction 
𝟑

𝟗
 

Ration 

14 :4 

 

Ratio 

1 : 3 

Ratio 

5 : 15 

Fraction 
𝟐

𝟔
 

 

Ratio 

16 : 32 

Ratio 

21 : 6 

Fraction 
𝟐𝟏

𝟔
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Příloha č. 9 – Metodický popis 2. hodiny CLIL  

Ratios in reality 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Téma: zpracování dat získaných z dotazníků, porovnání získaných dat s daty ze světa, rozšiřování a krácení poměrů a  jeh o  

základní tvar. 

Cíle 

Podle ŠVP Na Beránku (2014) 

 Žáci rozšiřují a krátí daný poměr. 

 Žáci řeší úlohy z běžného života pomocí poměru, pochopí a utřídí získané údaje.  

O bsahové  

 Žáci procvičí krácení poměrů na základní tvar.  

 Žáci interpretují data z dotazníků pomocí poměrů.  

 Žáci porovnávají poměry. 

Jazykové 

 Žáci aplikují své znalosti tvorby otázek času přítomného prostého (Present Simple)   

 Žáci hledají požadované údaje v anglickém textu.  

Nová slova: to reduce, to expand, in average, compare, less, more, round off 

Rozvoj učebních strategií 

 Žáci redukují větší množství dat a na jejich základě tvoří závěry.  

 Žáci pracují ve skupinách.  

 Žáci vymýšlí vhodné otázky, které by jim přinesly požadované informace.  

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 2.1 (příloha č. 10) a 2.2 (příloha č. 11), ukázky pohledů, barevné popisovače 

na tabuli, dataprojektor s promítacím plátnem (interaktivní tabule), počítač. 

Metodický postup:  
1. Učitel rozdá žákům na začátku hodiny pracovní list  2.1. Učitel žákům ukáže pohledy ze zahraničí a  řekn e,  o dk ud 

jsou. S žáky si povídá o  možnostech komunikace na dálku v  minulosti a současnosti. Jako faktickou oporu pro 

tuto diskuzi si žáci přečtou Fact Box na začátku pracovního listu 2.1. Na přečtení mají žáci dostatek času. Povídají 

si o změnách v komunikaci na dálku v  čase a jejich výhodách a nevýhodách. Učitel diskuzi ukončí upozorněním 

na sociální sítě a jejich využití a rozšíření v  současné době, je však vysoce pravděpodobné, že tuto myšlenk u žáci 

řeknou již dříve. 

Žáci samostatně a anonymně vyplní dotazník. Vyučující prochází třídu a dbá na to, aby žáci rozuměli otázkám. 

Žáci odevzdají vyplněný dotazník na jednu prázdnou lavici tak, aby byl všem k  dispozici.  

2. Žáci vytvoří dvojice a každá z nich obdrží jeden pracovní list  2.2. Do něj žáci doplňují odpovídající poměry 

(odpovědi hledají ve vyplněných dotaznících a ve statistice ze začátku pracovního listu 2.2). Vyučující o dp o v ídá 

na otázky ohledně nejasností se zadáním a podporuje žáky v  aktivitě.  

Při společné kontrole doplněných poměrů se učitel žáků zeptá, jaký je rozdíl mezi poměry ve světě a u nich ve 

třídě. Ve cvičení č. 1 a č. 2 žáci získané poměry převádí na situaci, ve které by ve světě i ve třídě  bylo 100 lidí. 

Získané poměry žáci porovnají a okomentují. Učitel zopakuje a napíše na tabuli potřebná slovíčka pro 

porovnávání (to compare, less, more, larger, smaller). 
3. Učitel napíše téma vlastního třídního dotazníku na tabuli – How older generations use the social media? A zep t á  

se žáků, komu by mohli otázky na toto téma položit. Žáci ve dvojicích vymýšlí tři otázky, které by chtěli 

v dotazníku mít. 

Všechny vytvořené otázky se sepíší na tabuli (přes počítač promítnou na interaktivní tabuli nebo projekto r). 

Dohromady se všichni ve třídě domluví na pěti otázkách, které si zapíší na volné místo v  pracovním listě 2.2.  

Za domácí úkol se žáci musí zeptat minimálně třech lidí na vytvořené otázky a do příští hodiny přinést jejich 

odpovědi.  

V závěru hodiny vyučující zhodnotí práci dětí a zopakují si společně naučená slovíčka.  
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Příloha č. 10 – Pracovní list 2.1  

Fact box6 

 Rowland Hill invented postage stamps in 1840. 

 Telephones were invented by Alexander Graham Bell in 1875.  

 The first electronic emails were sent in the 1970s.  

 Tim Berners-Lee invented the World Wide Web (www.) in 1990.  

 The first small mobile phones were made in the 1990s.  

 The first SMS text message was sent in 1993.  

 The first social media SixDegrees was founded in 1997.  

 In 2006 Marek Zuckerberg open Facebook.com for the public.  

 In 2012 Facebook has more than 1.2 million users.  

 

QUESTIONNAIRE ABOUT YOU AND SOCIAL MEDIA 

 Answer the questions!  

 Circle your answer! 

 Choose only one answer to questions 1, 2 and 3.  

 You can choose more answers to question 4.  

 

  

                                                             
6 Data získána z: https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/ 

 

1. Do you have access to the Internet in your phone or at home?  YES         NO 

2. Do you have any active social media account (účet)?  YES         NO 

            (YouTube, Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter …) 

3. How long time do you spend on social media per day on average?  30 minutes 

                                                    (průměrně za den) 1 hour 

   1, 5 hours 

  2 hours 

  2, 5 hours 

  3 hours 

  Other …………..... 

4. Which social media do you use?  YouTube 

  Facebook 

  Instagram 

  Twitter 

  Snapchat 

  Other …………….. 
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Příloha č. 11 – Pracovní list 2.2  
 

Social media statistics7 

 Population in the whole world is 7.7 billion. 

 The internet has 4.2 billion users in 2018. 

 There are 3.4 billion active social media users. 

 People spend on social media 116 minutes per day in average. (v průměru za den) 

 Social media users grew by 320 million between September 2017 and October 2018 (14 months).  

 Facebook Massenger and Whatsapp send 60 billion messages a day.  

 

You can use the statistics data above for writing the answers.  

1. Write the: 

a. ratio of people in your class to people with the Internet in your class. 

…………………………………………………………………....................................... 

b. ratio of people in the world to people with the Internet in the world. 

…………………………………………………………………......................................  

2. Write the: 

a. ratio of people in your class to people with the social media account in your class. 

…………………………………………………………………....................................... 

b. ratio of people in the world to people with social media account in the world.  

…………………………………………………………………....................................... 

c. To compare: In the world there are more/less people with account than in your class.  

3. Write the answers: 

a. How long time people in your class spend on the social media per day in average? 

…………………………………………………………………................................... 

b. How long time people in the world spend on the social media per day on average?  

…………………………………………………………………................................... 

4. Write the ratio of people using YouTube in your class to people using Facebook in your class to 

people using Instagram in your class.  

 

…………………………………………………………………....................................... 

 

  

                                                             
7 Data získána z: https://www.slideshare.net/DataReportal/digital-2018-q4-global-digital-statshot-october-2018-v2 

 

9 : 16 “nine to sixteen“ = RATIO  
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My questionnaire 

TOPIC: How do older generations use social media?  

Whom (koho) can you ask about social media?  

…………………………………………………………………………………… 

Write three questions you can ask them about social media. 

………………………………………………………………….......................... 

…………………………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………................................................... 

…………………………………………………………………................................................... 

 

Create a questionnaire from the chosen questions:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIEVESON, Margaret a Wendy SUPERFINE. The CLIL resource pack: 

Photocopiable and Interactive Whiteboard activities for Primary and Lower Secondary 

Teachers. England: Delta Publishing, 2012. ISBN 978-1-905085-65-1. 
 

  

HELP:  

Frequency 
Time 

The past 
Changes in years 

Kinds of social 

media 
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Příloha č. 12 – Metodický popis 3. hodiny CLIL  

Scales of the maps and the models 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Téma: délka trasy, rozměry letadla určené podle modelu.  

CÍLE 

Podle ŠVP Na Beránku (2014) 

 Žáci využívají poměr při čtení map a konstrukci plánků.  

O bsahové  

 Žáci procvičují převody jednotek. 

 Žáci aplikují znalosti poměru a měřítka při počítání skutečných vzdáleností pomocí mapy 

Jazykové 

 Žáci procvičí použití slovesa convert sth to sth. 

 Žáci využijí vazbu There is/are.   

 Žáci porozumí psaným pokynům. 

Nová slova: a map scale, units of measurement, length, convert sth to sth, long, wide  

Rozvoj učebních strategií 

 Žáci porovnají své výsledky s realitou.  

 Žáci pracují ve skupinách.  

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 3.1 (příloha č. 13), pexesa 3.2 (příloha č. 14), pracovní list  STATION 1 (příloha č. 

15), pracovní list  STATION 2 (příloha č. 16), pracovní list  STATION 3 (příloha č. 17), mapy na stanoviště s  měřítky, provázky, 

pravítka, kalkulačky, barevné popisovače na tabuli, počítač, tablet nebo mobilní telefon pro každého žáka . 

Metodický postup:  
Před zahájením hodiny vyučující připraví v  zadní části třídy tři stanoviště s dostatkem pracovních listů se zadáním, provázků, 

pravítek a kartiček uvádějící překlad obtížných slov.  

1. TASK 1: Učitel na základě příkladů žákům vysvětlí význam nových slovíček – the units of measurement, length, to 

convert something to something .Všichni žáci vyzkouší novu slovesnou vazbu to convert something to something  při 

převodech jednotek délky. Žáci pomocí slovesa to convert převádí jednotky délky v prvním cvičení pracovního listu 

3.1. Tato činnost by měla být opakováním, proto vyučující dbá na to, aby netrvala déle než pět  minut.  

2. Pexeso 3.2 – žáci si ve dvojicích zahrají pexeso. Cílem hry pexeso je nalézt stejné dvojice, které označují stejnou 

vzdálenost.  Při otáčení kart iček používají žáci k popisu vazbu  There is/are …. 

3. Učitel na příkladech ukáže význam slovního spojení a map scale a vyžaduje po žácích uvedení příkladů měřítek, se 

kterými se můžeme na mapách setkat.  

TASK 2: Každý žák si samostatně přečte zadání TASK 2 v pracovním listě 3.1 a snaží se najít  správný postup řešení 

úlohy. Učitel mezi žáky prochází a pomáhá jim, pokud mají problém s porozuměním úloze. Když všichni žáci za sebe 
rozhodnou, který postup je správný, zkontrolují se výsledky hromadně. Vyučující se  žáků zeptá na vysvětlení 

vybraného postupu řešení úlohy. Správné řešení TASK 2 má student C (viz příloha č. 13), který správně určil, jakou 

vzdálenost mají ve skutečnosti 3.4 cm na mapě. 

4. Učitel se žáků zeptá na otázky ohledně cestování: Do you like travelling? Which country do you want to visit? Which 

country do you like? Povídání o cestování vyučující věnuje maximálně pět minut.  

Učitel žákům představí výlet do USA začínající v  Los Angeles, pokračující přes národní parky západní části USA a 

končící v San Francisku. Vysvětlí, že se během cesty setkají s létáním, národními parky, mapami a měřítky. Zajímavě a 

pomocí faktů týkajících se USA s odkazem na jejich výlet učitel představí jednotlivá stanoviště. Žáky poté vyzveme 

k vytvoření dvojic a k zahájení práce na jednotlivých stanovištích. Při počítání mohou žáci používat kalkulačky.  

STATION 1: Žáci musí doplnit tabulku. K jejímu doplnění použijí rozměry modelu letadla a měřítko modelu letadla. Všechny 

potřebné informace se nacházejí u obrázku letadla.  

 

STATION 2: Žáci musí zapsat délku svého výletu po USA v  kilometrech. K určení délky potřebují provázky a pravítko. Součástí 

úkolu je dopsání všech států, které cestou navštíví (z mapy lze vyčíst pouze dva z  nich). 

 

STATION 3: Žáci musí najít  trasu s názvem Pacifická magistrála, která vede přes Yosemitský národní park. Jejich úkolem je 
určit  délku této trasy v Yosemistkém národním parku.  

 

Učitel žáky pozoruje a podporuje při řešení úloh po celou dobu skupinové aktivity. Pokud se objeví problém, snaží se žákům 

vhodnými otázkami v řešení pomoci. Aktivitám na stanovištích věnujeme 20–25 minut. Po vypracování úloh se žáci vrátí do lavic 

a vyučující je vyzve k ověření výsledků pomocí internetu (mobilní telefon, počítač). 
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Příloha č. 13 – Pracovní list 3.1 

TASK 1: UNITS OF MEASUREMENT 

example: I can convert 2 kilometres to2000 meters.  

 1 kilometre =  meters (m) 

 1 meter  = decimetres (dm) 

 1 decimetre  =   centimetres (cm) 

 1 centimetre  =   millimetres (mm) 

 

TASK 2: MAP SCALES (Morrison at el, 2015, s. 157) 

The distance between two towns on a 1 : 25 000 map is 3.4 cm.  

How many kilometres apart are these towns in reality?  

Which student has worked out the correct answer?  

Student A Student B Student C 
1

25 000
 x 

3,4

1
 Map distance = 34 mm 3.4 x 25 000 = 85 000 

= 0.000 136 

cm 
Scale = 1 : 25 000 

The distance is 85 000 cm 

÷100 

= 1.36 km Real distance 34 x 25 000 = 850 m ÷ 1000 

 = 850 000 mm = 0.85 km 

 = 8.5 km  
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Příloha č. 14 – Pexeso 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 15 – STATION 1   

Your first flight is from Prague to Moscow.  

In Moscow you will change the planes.  

The second flight is from Moscow to Los Angeles.  

You flight from Moscow to Los Angeles with BOEING 777-300ER.  

There is a model of BOEING 777-300ER in the picture below.  

Use the information in the picture and complete this table:  

Tabulka 1: Tabulka rozměrů letadla 

Part of the plane Model plane Actual plane 

Height 13 cm 19 m 
Total length   

Length of wing (wingspan)   
 

8 

 

 

 

 

                                                             
8 Dostupné na: https://www.revell.de/en/products/modelmaking/planes/civil-aircraft/boeing-777-300er.html 

 

2.5 km 2500 m 1.55 m 1550 mm 

75 000 cm 0.75 km 0.075 m 7.5 cm 

1.55 dm 15.5 cm 0.25 km 25 000 cm 

15 cm 0.15 m 25 km 
2 500 000 

cm 

Obrázek 1: Informace k úkolu na stanovišti 1 
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Příloha č. 16 – STATION 2 

You will visit different national parks in 16 days.  

Your trip ends in San Francisco in California 

Take the map and the string. Measure the length of your trip. Use the map scale.   

My trip in the USA is ………. kilometers long.  

I visit these states in the USA: California, ……………., ………………., ………………….  

Obrázek 2: The golden circle in USA 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
9 Dostupné na: https://www.esotravel.cz/poznavaci/usa/americky-zapad-zlaty-okruh/ – upraveno  

https://www.esotravel.cz/poznavaci/usa/americky-zapad-zlaty-okruh/
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Příloha č. 17 – STATION 3 

You will stop in Yosemite National Park. You will spend 2 days in Yosemite National Park.  

Yosemite National Park is located in Sierra Nevada in California. 

The Pacific Crest Trail (Pacifická hřebenovka) is a long distance hiking road from 

the Mexico-USA border to the Canada-USA border.  

The Pacific Crest Trail goes through (skrz) Yosemite National Park.  

Take the map of Yosemite National Park.  

Find The Pacific Crest Trail on the map.  

Measure the length of The Pacific Crest Trail in Yosemite Nation Park.  

The length of The Pacific Crest Trail in Yosemite National Park is ………. kilometers.  

10  

 

  

                                                             
10 Dostupné na: https://www.myyosemitepark.com/park/download-official-yosemite-park-map-pdf 

 

Obrázek 3: Yosemite National Park 

https://www.myyosemitepark.com/park/download-official-yosemite-park-map-pdf
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Příloha č. 18 – Metodický popis 4. hodiny vedené metodou CLIL  

Direct and inverse proportion 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Tém: určení přímé a nepřímé úměrnosti, úměra 

Cíle 

Podle ŠVP Na Beránku (2014) 

 Žáci rozhodují, zda je daná závislost přímou nebo nepřímou úměrností.  

 Žáci řeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé úměrnosti. 

O bsahové  
 Žáci umí určit  vztahy přímé a nepřímé úměrnosti na příkladech z praxe.  

 Žáci umí určit  vztahy, které nejsou úměrné. 

 Žáci při řešení slovních úloh objeví vztah mezi přímou úměrností a rovností poměrů.  

 Žáci řeší slovní úlohy s využitím úměry.  

Jazykové 

 Žáci procvičí naučená slovíčka vztahující se k  tématu.  

 Žáci tvoří věty, ve kterých porovnávají množství pomocí příslovcí  less, more. 

 Žáci vymýšlejí věty v přítomném čase prostém (present simple).  

Nová slova: direct proportion, inverse proportion, increase, decrease, more, less 

Rozvoj učebních strategií 

  Žáci využívají prostředků výpočetní techniky.  

Pomůcky a materiály: připravená Kimova hra (příloha č. 19), připravená hra na Kahoot.com (příloha č. 20), kopie 

pracovních listů 4.1 (příloha č. 21), počítač pro učitele a každého žáka, barevné popisovače na tabuli, dataprojektor 

s promítacím plátnem (interaktivní tabule).  

Metodický postup:  
1. Žáci si společně s učitelem zopakují anglická slova naučená v  hodinách č. 1–3 a zároveň si zapíší nová slovíčka, 

která budou používat v hodině č. 4.   

Kimova hra – žáci v této hře zopakují naučená slovíčka. Žáci soutěží proti sobě ve dvou týmech. Ve vytvořené 

prezentaci (příloha č. 19) jsou na jednotlivých stránkách připravena slovíčka i s překladem. Žáci sledují stranu 

prezentace se slovy, po určité době slova zmizí a žáci si musejí na co nejvíce z  nich vzpomenout a říct je i s 

překladem. Podle počtu vyjmenovaných a přeložených slov obdrží dané družstvo body. Situace se několikrát 

opakuje a slovíček na stránkách postupně přibývá. Vyhrává to družstvo, které má po zhlédnutí celé prezentace více 

bodů.  

2. Žáci odpovídají na otázky v kvízu vytvořeném na webových stránkách s názvem Kahoot (2019)11. Otázky se 

objevují na plátně pro celou třídu a žáci odpovídají přes svůj počítač a webovou stránku Kahoot  (2019)12. Sedm 

otázek se čtyřmi možnostmi výběru odpovědí je uvedeno v  příloze č. 20. První tři otázky jsou zaměřeny na 

opakování poměrů, základního tvaru poměru a vztahu mezi ekvivalentními poměry. Ve zbývajících čtyřech 

otázkách jsou popsány situace a žáci určují, zda se v  nich objevuje přímá, nepřímá nebo žádná úměrnost. V kvízu 
není podstatná rychlost volby odpovědi, žáci sbírají body jen za její správnost. Je zde však stanoven limit, do 

kterého musí žáci odpovědět. Je potřeba před zahájením kvízu žákům vysvětlit  co je čeká, jak bude zadávání 

otázek vypadat, kde budou volit  odpovědi a připravit je na charakter otázek.  

3. Žáci ve skupinách o 2–3 lidech vymyslí příklady situací přímé úměrnosti. Učitel napíše na tabuli následující kostru 

vět a příklad.  

Direct proportion: The more …, the more … 

 The less …, the less … 

(Example: The more petrol I put into the car the more it costs.) 

4. Sledování videa13 v čase 0:00–6:30. Žáci dostanou na pracovním listě 4.1 otázky (příloha č. 21) a na první tři z 

nich se snaží ve videu najít  odpovědi. Před spuštěním videa si otázky žáci s vyučujícím projdou. 

Po zhlédnutí videa a zodpovězení otázek, žáci ve skupinách řeší čtvrtou slovní úlohy na přímou úměrnost z pap íru 

4.1, která byla podrobně popsaná a vyřešená ve videu. V závěru hodiny proběhne společná kontrola odp o v ědí n a 
otázky. 

 

                                                             
11 Dostupné z: www.kahoot.com  
12 Dostupně z: www.kahoot.it  
13 Dostupné z: https://mathantics.com/section/lesson-video/proportions 

 

https://mathantics.com/section/lesson-video/proportions
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Příloha č. 19 – Kimova hra 
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Příloha č. 20 – Kahoot kvíz 
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Příloha č. 21 – Pracovní list 4.1 

1. What is an equivalent fraction?  

 

 

2. Write an example of equivalent fraction? 

  

 

3. What is a proportion?  

 

 

4. The man reads one book per two days. How many days does he need to read 23 

books?  

 

 

5. Six toy cars cost $4.20. What is the cost of eight of these cars?  

 

 

6. Anna gets $30 for 5 hours in work. The next day she works for 7 hours. How much 

money will she get?  
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Příloha č. 22 – Metodický popis 5. hodiny vedené metodou CLIL 

A coordinate plane 

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Téma: pravoúhlá soustava souřadnic, graf přímé úměrnosti 

C í le 

Podle ŠVP Na Beránku (2017) 

 Žáci narýsují graf přímé úměrnosti 

O bsahové  

 Žáci narýsují graf přímé úměrnosti. 

 Žáci popíší body pomocí souřadnic v  pravoúhlé soustavě. 

 Žáci budou číst informace z grafu přímé úměrnosti. 

Jazykové 
 Žáci budou číst souřadnice bodů a osvojí si slovní zásobu týkající se pravoúhlé soustavy souřadnic. 

 Žáci procvičí porozumění mluvenému slovu.    

Nová slova: axis, number line, to plot, coordinate plane, ordered pairs, graph, coordinate. 

Rozvoj učebních strategií 

 Žáci vyhledávají potřebné informace ve videu.  

 Žáci pracují samostatně na zadaných příkladech.  

Pomůcky a materiály: kopie pracovních listů 5.1 (příloha č. 23), kopie grafu A (příloha č. 24), počítač pro učitele, barevné 

popisovače na tabuli, dataprojektor s promítacím plátnem (interaktivní tabule), čtverečkované papíry. 

Metodický postup:  
1. Žáci obdrží pracovní list , na kterém najdou otázky, na něž hledají odpovědi ve videu. Žáci dostanou čas na přečtení 

otázek, prostor pro ujasnění zadání a poté se pustí video (Mathantics, 2019)14 

2. Žáci obdrží čtverečkované papíry, na které vyznačí soustavu souřadnic (vyučující klade důraz na opakování naučených  

slovíček v předchozí aktivitě). Následuje diktát vyučujícího, ve kterém říká souřadnice jednotlivých bodů. Žáci body 
vyznačí do své soustavy souřadnic. Jednotlivé body na pokyn učitele spojí a vznikne obrázek domečku. Originální 

obrázek je žákům po aktivitě promítnut na tabuli. (https://www.geogebra.org/classic?lang=cs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Žáci vytvoří páry. Každý nakreslí na čtverečkovaný papír do nové soustavy souřadnic svůj obrázek složený maximáln ě 

z 10 bodů. Po nakreslení si sednou zády k  sobě a jeden diktuje souřadnice bodů ze svého obrázku tomu druhému, který 

body zakresluje. Cílem žáků je nakreslit  obrázek, který mu ten druhý správně nadiktoval. Žáci se po porovnání obrázků 

vymění v diktování.  

4. Žáci dostanou kopii grafu přímé úměrnosti a pracovní list  otočí na druhou stranu, kde jsou úkoly vztahující se ke grafu.  
5. Žáci samostatně vyplní tabulky, narýsují graf do přiložené soustavy souřadnic a zodpoví otázky. Vyučující mezi žáky 

prochází a pomáhá při problémech s řešením.   

6. Výsledný graf se promítne na tabuli a zodpoví se všechny otázky.  

 

  

                                                             
14 Dostupné na: https://mathantics.com/section/lesson-video/graphing-on-the-coordinate-plane 

 

Obrázek 4: Předloha obrázku 

https://www.geogebra.org/classic?lang=cs
https://mathantics.com/section/lesson-video/graphing-on-the-coordinate-plane
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Příloha č. 23 – Pracovní list 5.1 

1. The positive numbers are on the RIGHT/LEFT part of the number line.  

 

2. Coordinate plane  is ONE/TWO/THREE dimensions number line. 

  

3. What does graphing means (znamenat)?  

 

a. Taking mathematical relations and turning them into pictures.  

b. Reading information from the graph.  

c. Drawing pictures of the nature.  

 

4. Choose what is not part of the coordinate plane: 

  

a. Two number lines 

b. Ratio of two numbers 

c. Horizontal axis 

d. Four quadrants 

e. Proportion of the axis 

 

5. How many numbers do we need to plot one point to coordinate plane?  

 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

 

6. Write two names of number lines and write ordered couples of the points. 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 
(    ,    ) 

(    ,    ) 
+ 

 

Obrázek 5: Pravoúhlá soustava souřadnic 
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1. The runner started to run at 8 am and he is still running. His speed is 10 km/h. His run 

is represented by the graph. At 8:30 am the runner finished 5th kilometer. This fact is 

shown by the points on the graph A.   

a. Finish the table! 

b. Plot the information from the table to the graph! 

 

t [min] 30   42 9 15   35 

s [km] 5 1 2    7,5 9,5  

 

 

 

 

 

 

 

2. The biker started to ride at 8:18 am. He rode behind the runner and tried to catch up 

with him.  The speed of biker is 20 km/h.  

a. Finish the table! 

b. Draw the time-distance graph for biker! 

 

t [min] 18    30 39 19 20 23 

s [km] 0 1 2 6      

 

 

 

 

 

3. The graphs of the runner and graph of the biker are in the same picture. Use the 

coordinate plane to answer the following questions:  

a. When and where did biker catch up with the runner?  

 

b. When were biker and runner 1kilometre far away from each other?  

 

c. Where was the time between biker and runner 6 minutes?  
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Příloha č. 24 – Graf A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 6: Graf A 
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Příloha č. 25 – Metodický popis 6. hodiny vedené metodou CLIL 

The Tables of proportion  

Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Téma hodiny: tabulky přímé a nepřímé úměrnosti, čtení informací z grafů 

Cíle 

Podle ŠVP Na Beránku (2014) 

 Žáci rozhodují, zda je daná závislost přímou nebo nepřímou úměrností.  

 Žáci řeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé úměrnosti. 

O bsahové  

 Žáci aplikují znalosti o úměrnostech při určování typu úměrností v  situacích z běžného života. 

 Žáci demonstrují znalost úměrností při doplňování hodnot do tabulky.  

 Žáci interpretují situace zobrazené grafem.  

 Žáci získávají data potřebná pro zodpovězení otázek z grafu.  

Jazykové 

 Žáci tvoří otázky a oznamovací věty v  přítomném čase prostém (present simple).  

 Žáci se snaží porozumět  mluvenému slovu ve videu.  

Nová slova: graph, axis, go down, go up  

Rozvoj učebních strategií 

  Žáci získávají informace z graficky reprezentovaného problému. 

Pomůcky a materiály:  
kopie pracovních listů 6.1 (příloha č. 26), barevné popisovače na tabuli, dataprojektor s promítacím plátnem (interaktivní 

tabule), počítač. 

Metodický postup:  
Každý žák obdrží pracovní list  6.1 (příloha č. 26), na kterém v  průběhu celé vyučovací hodiny pracuje. Některá cvičení žáci 
vypracují samostatně, některá společně se spolužákem a na ostatních pracují společně s celou třídou.  

1. TASK 1: Žáci určí, zda tabulka popisuje přímou nebo nepřímou úměrnosti, a doplní chybějící údaje.  

2. TASK 2: Žáci se snaží odhalit  situaci popsanou tabulkou, ve které jsou doplněny pouze číselné hodnoty. Žáci se snaží 

získat od vyučujícího informace o dané situaci a pokládají mu otázky. Učitel však může odpovídat pouze Ano/ Ne. 
Učitel na tabuli napíše příklady otázek, kterými se žáci mohou inspirovat:  

In the first line is there the number of some products? 

In the second line is there a speed? 

Is the story about a human? 

Popsaná situace v tabulce je: Tomáš má brigádu. Za hodinu získá 8.5 $.  

TASK 3: Žáci popíší, co se děje s rychlostí lyžaře na obrázku při jízdě. Používají slova go up, go down, faster, 

slower. Žáci vyberou správný graf popisující lyžaře a svůj výběr zdůvodní.  

3. TASK 4: Žáci vytvoří skupiny 2–3 žáků a v nich vymyslí příběh, který bude popsán zadaným grafem. Skup in y  žák ů 

si navzájem příběhy přečtou a upraví.  
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Příloha č. 26 – Pracovní list 6.1 

TASK 1 

a.  Are there direct or inverse  proportions  in the tables?  

b. Complete the tables.  

…………………………………………………. 

Number of bags 1 2 5 7 10 12 

Cost [$] 20      

cost – stát, pay – platit, more – více, less – méně 

…………………………………………………. 

Number of bottles 

of waters 
1  74  128  

Capacity [liter] 1.75 98  141.75  470.75 

 

……………………………………………. 

Number of workers 1 2 3  8  

Number of days 
they work together 

48  16 12  3 

together – dohromady 

TASK 2 

a. Guess a situation which is represented by the table.  

b. Write the missing information.  

 1 2 3 4 5 6 

 8.5 17.5 25.5 34 42.5 51 

...…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 
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TASK 3 

Which graph can describe relationship between the speed of the skier v and time  t?  

 

Obrázek 7: Obrázek k TASK 3 (Petr Eisenmann, 2005) 

 

 

TASK 4 

This graph tells a story about the biker (cyclist).  

a. Make up the story! (Vymysli ten příběh!)  

b. Write the missing information. 

c. Write what happened in different parts of the graph.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

...…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
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Příloha č. 27 – Metodický popis 7. hodiny vedené metodou CLIL 

The Graphs 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina (45 minut) 

Jazyk výuky: angličtina (úroveň A1 podle SERR) 

Třída: 7. ročník ZŠ 

Téma hodiny: matematické pojmy v angličtině, popis situace grafem 

C í le 

Podle ŠVP Na Beránku (2017) 

 Žáci řeší úlohy z praxe s využitím přímé a nepřímé úměrnosti.  

O bsahové  
 Žáci čtou informace z grafů. 

 Žáci interpretují situaci narýsovaným grafem.   

 Žáci interpretují údaje z grafu popisem situace.  

Jazykové 

 Žáci opakují naučené matematické pojmy v  angličtině. 

 Žáci čtou texty v přítomném prostém čase (present simple). 

Nová slova: opakování již naučných slov v  hodinách 1–6. 

Rozvoj učebních strategií 

 Žáci hledají argumentu pro zdůvodnění svého postupu.  

 Žáci rozvíjejí sociální dovednosti při hře pexeso.  

Pomůcky a materiály: pexeso (příloha č. 28), kopie pracovních listů 7.1 (příloha č. 29), barevné popisovače na tabuli.  

Metodický postup:  
1. Vyučující zakreslí na tabuli všechny grafy zobrazené na obr. 18. a zadá žákům TASK 1: A rectangle has a fixed 

area of 24 cm 2. Its length, x, and height, y, can vary. Which of the graphs below represents this situation? Žáci se 
postupným vylučováním grafů snaží přijít na správný graf popisující situaci. (Morrison at el, 2015, s. 625) 

 

 

 

 

 

2. Žáci vytvoří dvojice. Každá dvojice obdrží kartičky pro hru pexeso (příloha č. 28). Žáci zprvu rozdělí kartičky do 
správných dvojic se stejným významem. Po seskupení mohou kartičky zamíchat a začít  hrát hru.  

3. Žáci obdrží pracovní listy 7.1 (příloha č. 29), které obsahují dva grafy přímé úměrnosti a čtyři situace. Žáci musí 

přiřadit grafy k popsaným situacím, které reprezentují.  Pokud žáci grafy správně přiřadí, na kostičkovaný papír 
zakreslí grafy nepřiřazených situací.  

  

  

Obrázek 8: Grafy k TASK 1 (Morrison at el, 2015, s. 625) 
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Příloha č. 28 – Pexeso 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COORDINATOR 

PLANE 

 

HORIZONTAL 

AXIS 
AXIS Y 

VERTICAL AXIS 

 

POINT 

 

INVERSE 
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4 : 7 

RATIO 

 

DIRECT 

PROPORTION 

 

FRACTION 
𝟑

𝟒
 OF CHOCOLATE 
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Příloha č. 29 – Pracovní list 7.1 

GRAPH 1 

 

 

 

 

 

 

 

GRAPH 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORY A:It is summer and it is very hot. You know you have to drink a lot of water. You drink one 

liter of water per one hour from 8 am. You do not drink from 1 pm to 4 pm. After 4 pm you drink one 

bottle of water per one hour again. The graph represents number of drunk (vypitý) bottles depending 

(závisející) on the time.  

STORY B: The runner is going to run to the athletic stadium. Each round is 200 m long. He is 

measuring (měří) his time with the wristwatch. He started to run. He started to measure time. His 

speed is 200 m per 1 minute. But…something is wrong. On his wristwatch was 3 minutes before start . 

The runner did not reset time on the wristwatch. The graph represents number of rounds depending on 

the time (in minutes) on the wristwatch.  

STORY C:You buy ice-cream. The price for one ice-cream is 2 €. The graph represents the amount of 

money you have to pay depending on the number of ice-creams you bought.  

STORY D:You have a newborn cousin. Her parents decided to buy her a book every birthday. She 

received a book on the day when she was born. The graph represents number of books she has 

depending on her age.   
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Příloha č. 30 – Závěrečný test 

1. Vyjádři, v jakém poměru jsou obsahy útvarů A a B:  

A: B:      B 

                    

 

 

  

2. Na obrázku je nakreslena úsečka AB. Úsečka je rozdělena na stejné díly a jsou na ní 
vyznačeny body C, D, E.  

a. Napiš, v jakém poměru jsou velikosti úseček.  

b. Uvedený poměr uveď v základním tvaru.  

a. |AB| : |EB| 

b. |AC| : |DB| 

c. |AD| : |AC| 

d. |AC| : |DE| 

 

 

 

 

3. Vyjádři poměry v základním tvaru:  

a. 10 : 25 

b. 8 : 1,6 

c. 35 : 105 

d. 
1

2
 : 

2

5
 

4. Rozděl:  

a. 132 ořechů v poměru 3 : 2 : 6; 

b. 7,8 kg rybízu v poměru 7 : 6. 

 

 

5. Jídelna tvaru obdélníku má na plánu v měřítku 1 : 50 rozměry 34 cm a 24 cm. 

Vypočítej skutečný obsah podlahy jídelny.  
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6. Cyklista urazí danou dráhu průměrnou rychlostí 15 km/hod za 5 hodin. Jakou 
průměrnou rychlostí urazí danou dráhu za 4 hodin?  

 

 

7. Za 9 vlakových jízdenek bylo zaplaceno 153 Kč. Vypočítej a do tabulky zapiš cenu 2, 

5, 11, 13, 40 a n jízdenek.  
 

 

8. Za 5 minut se na soustruhu řízeném počítačem vyrobí 70 součástek. Za kolik minut se 
na tomto soustruhu vyrobí 154 součástek?  

 

 

9. Doplň druhý řádek tabulky tak, aby závislost y na x daná tabulkou byla nepřímá 

úměrnost. Zakresli graf této nepřímé úměrnosti.  
 

x 1 2 3 6 8 12 n 

y 12       
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Příloha č. 31 – Dotazník I 

U následujících tvrzení zakroužkuj jedno číslo, které odpovídá tomu, do jaké míry s  ním souhlasíš, či 

nesouhlasíš. Můžeš také dopisovat svůj komentář.  

 

  

 
Rozhodně 

nesouhlasím 
Souhlasím Nesouhlasím 

Rozhodně 
souhlasím 

1. Hodiny matematiky v angličtině jsou pro 
mě zábavné.  

1 2 3 4 

2. Hodiny matematiky v angličtině jsou pro 
mě jednoduché.  

1 2 3 4 

3. V hodinách, kde používáme matematiku 

i angličtinu, mám nejčastěji problém 
s angličtinou. 

1 2 3 4 

4. Rád/a bych používal/a angličtinu 

i v dalších  hodinách matematiky. 
1 2 3 4 

5. V hodinách, kde se používá matematika i 
angličtina, jsem aktivnější než v běžných 

hodinách matematiky.  

1 2 3 4 

6. Propojení angličtiny s  matematikou 
hodnotím jako dobrou změnu ve 
vyučování.  

1 2 3 4 

7. Hodiny, kde se propojí matematika 

a angličtina, jsou přínosné pro mou 
budoucnost.   

1 2 3 4 

8. V hodinách, kde používáme matematiku 

i angličtinu, mám nejčastěji problém 
s matematikou. 

1 2 3 4 

9. Propojit matematiku a angličtinu je 
dobrý nápad.  

 

1 2 3 4 
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Příloha č. 32 – Dotazník II  

1.  Jaké má podle tebe výuka matematiky v angličtině 

výhody: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

nevýhody: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

2.  Jak se ti pracovalo v hodinách matematiky v angličtině a proč?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Jaké aktivity by podle tvého názoru bylo nejlepší zařadit do hodin, ve kterých je 

propojena matematika s angličtinou?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4. V čem by měly být hodiny matematiky, do kterých je zařazena angličtina, jiné?  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Příloha č. 33 – Ukázky žákovských prací  
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Příloha č. 34 – Seznam matematické terminologie  

ADDITION – sčítání 

COMPARE – srovnávat  

CONVERT – měnit, přeměňovat  

COORDINATE – souřadnice 

COORDINATE AXIS – osa souřadnic 

COORDINATE PLANE – pravoúhlá soustava souřadnic 

CURVE – křivka  

DECIMAL NUMBER – číslo desetinné 

DECREASE – klesat, zmenšovat  

DIRECT PROPORTION – přímá úměrnost  

DIVISION – dělení  

EQUAL – rovný, rovnat se 

EXPAND – rozšířit   

FRACTION – zlomek  

GRAPH – graf 

HORIZONTAL AXIS – vodorovná osa  

INCREASE – zvyšovat, přibývat  

INVERSE PROPORTION – nepřímá úměrnost  

MAP SCALE – měřítko mapy 

MULTIPLICATION – násobení  

NUMBER LINE – číselná osa 

ORDERED COUPLE – uspořádaná dvojice 

PLOTTING – sestrojení 

RATION – poměr  

REDUCE – krátit   

SUBTRACTION – odčítání 

THE LOWEST TERM – základní tvar 

UNIT OF LENGTH – jednotka délková 

VERTICAL AXIS – svislá osa 

WHOLE NUMBER – celé číslo  

 


