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Anotace 

Ve své diplomové práci se zabývám metodami efektivní integrace výuky 

angličtiny do programu Začít spolu. Práce přibližuje transformaci českého 

školství po roce 1989, věnuje se některým moderním přístupům ve výuce 

anglického jazyka a představuje vzdělávací program Začít spolu. Cílem práce je 

zaznamenat průběh výuky tohoto jazyka při různých organizačních podmínkách. 

Druhým cílem je popsat a zhodnotit výuku anglického jazyka v bilingvní třídě se 

zaměřením na používané výukové materiály a metody práce. V závěru 

předkládám některá konkrétní doporučení, jak účinně integrovat výuku 

angličtiny do programu Začít spolu. 

Klíčová slova 

program Začít spolu, efektivita, výuka angličtiny, výchova a vzdělávání 

orientované na dítě, cíle vzdělávání, bilingvní program 

Abstract 

In my thesis I deal with methods of effective integration of teaching English into 

the programme Step by Step. This thesis outlines the transformation of the 

Czech education system after 1989, engages in some modern approaches of 

teaching English language and introduces Step by Step programme. The goal 

of this thesis is recording the course of teaching English by different 

organizational circumstances. The second goal is to describe and evaluate 

teaching English in bilingual class with focus on teaching materials and 

methods used. At the end of my thesis I offer some concrete suggestions of 

effective integration of teaching English into the programme Step by Step. 

Key words 

Step by Step, efficiency, teaching English, child - centred upbringing and 

education, goals of education, bilingual programme 
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1 Úvod 

S programem Začít spolu jsem se setkala poprvé ve třetím ročníku studia 

pedagogické fakulty. Do té doby jsme se do škol dostali pouze v prvním 

semestru při Úvodním pedagogickém kurzu a musím říci, že po této týdenní 

zkušenosti jsem byla spíše smutná než optimistická. Začala jsem si 

uvědomovat, že se základní škola, jak si ji pamatuji, a základní škola dnes 

pravděpodobně liší méně, než bych si přála. 

A já se tolik těšila na tu změnu. Na příjemné prostředí, milé učitelky a 

učitele, na radostnou a pozitivní atmosféru, výskající děti se vztyčenou hlavou. 

Prostě orientace na žáka, zkvalitnění metod práce, respektování procesů učení 

dětí, humanizace, smysluplné učení, individuální přístup, spolupráce kantorů, 

žáků a rodiny, podnětné prostředí a tak dále a tak dále. Obecně řečeno, čekala 

jsem transformovanou, nebo alespoň к transformaci spějící, školu. 

Po návratu z půlročního studia v zahraničí ve třetím ročníku jsem se 

v rámci semináře Učitelské praktikum dostala do ZŠ Angelovova v Praze a tak 

se seznámila se Začít spolu. 

Ten první den si pamatuji velmi dobře, bylo to v únoru 2005. Strávili jsme 

celé dopoledne ve třetím ročníku a nestačili se divit. Nezapomenutelná je 

hlavně atmosféra, která v té třídě panovala. Takovou jsem zažila už jen v jedné 

Montessori třídě na jiné škole. Den začaly děti písničkou, povídáním v kruhu a 

ranní zprávou od jejich paní učitelky. Pozornému pozorovateli neuniklo, že 

zpráva obsahovala některé gramatické jevy, které se žáci v té době učili. 

Následovaly různé hry, křížovky, práce ve skupinách, ve dvojicích, čtení 

zajímavého článku a následné povídání o něm. V této části dne nechyběl ani 

pohyb - děti po třídě hledaly papírky s příklady, výsledky si zapisovaly do sešitu 

a luštily tajnou zprávu. Vše, co dělaly, se mi zdálo velmi smysluplné. 

To hlavní ale mělo teprve přijít. Centra aktivit. Tento způsob práce pro 

mě byla úplná novinka. Děti se najednou zcela automaticky a bez problémů 

rozmístily po celé třídě do pěti center a začaly pracovat na svém úkolu. 

Tématem celého projektu byla voda. V centru Čtení děti četly článek o zlaté 
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rybce, ve Vědách a objevech se zabývaly skupenstvím vody, její tvrdostí a 

měřením. V Matematice děti počítaly, kolik kapek vody se vejde do lžičky, lžíce, 

sklenice atd. V centru Psaní se pokoušely napsat báseň na téma kapka. 

Posledním centrem byl Atelier, kde měli žáci za úkol ušít rybičku z ponožky. 

Děti se nehádaly, kdo bude v kterém centru pracovat. Neřešily, kdo bude 

vedle koho sedět. Začaly pracovat a neptaly se, co mají dělat. Potřebovali-li 

pomoc, zvedly se a šly za paní učitelkou či za námi, studenty na praxi, ačkoli 

nás nikdy předtím neviděly. A hlavně - pracovaly se zaujetím. To, co dělaly, je 

bavilo a já chápala proč. A taky jsem jim trochu záviděla. 

V této škole, jen v jiné třídě, jsem poté trávila každou středu po celý 

semestr. Měla jsem tedy možnost poznat program Začít spolu lépe. Moje 

původní nadšení pro něj nikterak neopadlo, spíše naopak. 

Protože je mojí specializací angličtina, zajímalo mě, jakým způsobem se 

v tomto programu vyučuje. Jak učitelé při její výuce využívají všech možností, 

které jim program Začít spolu poskytuje. Odpověď mě bohužel moc 

neuspokojila. Angličtinu většinou neučí třídní učitel, nelze ji tedy přirozeně a 

nenásilně zakomponovat do programu dne. O speciálním centru, včleněném do 

stávajících pěti (to byla moje první myšlenka), nemohla být ani řeč. 

Jak tedy výuka angličtiny na školách s programem Začít spolu probíhá? 

Je opravdu tak trochu odtržená od toho, co děti celý den ve škole dělají a jakým 

způsobem pracují, nebo se učitelům daří integrovat ji tak, aby korespondovala 

s metodikou a organizací práce v ZS? Je to, co se děti v angličtině učí, 

v souladu s ostatní látkou, s projekty? 

Ráda bych rozšířila své poznatky o této problematice a našla odpovědi 

na uvedené otázky. Protože mě dané téma velmi zajímá, rozhodla jsem se mu 

M H i í m i i ш т \ и в ш й ш ш й ш ш 
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2 Cíle diplomové práce 

V teoretické části své diplomové práce popíši průběh transformace českého 

školství po roce 1989. Poté uvedu několik zásadních informací o Rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání a o klíčových kompetencích. 

Následně se budu věnovat výuce anglického jazyka. Zmíním některé moderní 

přístupy ve výuce jazyků. Přiblížím vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 

komunikace, do které výuka anglického jazyka spadá a detailněji se zaměřím 

na vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Dále představím 

vzdělávací program Začít spolu. Nastíním jeho hlavní východiska, organizaci 

vyučování a popíši strukturu dne. Vysvětlím, co se skrývá pod pojmy 

integrovaná tematická výuka a vyučování v projektech. 

Ve výzkumné části budu zjišťovat, jaké metody a formy výuky učitelé 

angličtiny v programu Začít spolu používají a jak tyto metody a formy výuky 

korespondují s metodikou a organizací práce ve zmíněném programu. 

Pozorováním a interpretací hloubkových rozhovorů s učiteli budu analyzovat, 

které z používaných metod jsou efektivní a proč. Provedu případovou studii 

v bilingvní třídě. Zaměřím se na materiály, které jsou ve třídě používány. Na 

závěr uvedu některá konkrétní doporučení, jak účinně integrovat výuku 

angličtiny do programu Začít spolu. 
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3 Teoretická část 

3.1 Transformace českého školství po roce 1989 

České školství prochází již devatenáct let transformačním procesem, který 

započal po pádu komunismu a který stále není ukončen. Prvním důležitým 

krokem v procesu přeměny byly úpravy legislativy a přijetí vzdělávacích 

programů (Obecná škola, Základní škola a Národní škola) mezi lety 1993 -

1997 (www.eurvdice.org). O problémech, které se díky přijetí zmíněných 

programů podařilo odstranit, píše Wildová: „Těmito problémy byla vedle 

ideologizace obsahu (odstraněna ihned po roce 1989) především uniformita 

jednotlivých vzdělávacích stupňů, závaznost učebních dokumentů, a ve 

skutečnosti téměř nerealizovatelná diferenciace učiva a metodických postupů, 

která by umožňovala individuální rozvoj každého jedince." (Vyskočilová, 1998, s. 

7) 

V roce 2001 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 

vypracována a Parlamentem přijata konečná podoba Národního programu 

rozvoje vzdělávání v České republice, pro který se také používá název Bílá 

kniha. Tento dokument formuluje východiska a předpoklady rozvoje vzdělávací 

soustavy pro všechny stupně vzdělávání, a to ve střednědobém horizontu. (Bílá 

kniha, 2001) 

Nyní je české školství ve fázi realizace školského zákona z roku 2004 

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání). Důležitou změnou je zavedení dvoustupňové tvorby 

kurikula. Kurikulární dokumenty jsou nyní vytvářeny na dvou úrovních - státní 

(Národní program vzdělávání a Rámcové vzdělávací programy) a školní (Školní 

vzdělávací program). Ten je od školního roku 2007/2008 závazným 

dokumentem každé školy a zavádí se postupně, od prvního a šestého ročníku. 

(www.eurvdice.ora) 

Díky transformaci se do středu všeho dění ve škole stává dítě 

s uvědoměním si jeho potřeb, zájmů, možností a práv. Učitel se dostává 
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z pozice toho, kdo předává hotové informace, do pozice partnera dítěte na jeho 

cestě za poznáním. Úkolem učitele je rozpoznat v dítěti jeho předpoklady a 

pomoci mu dosáhnout maximálního rozvoje ve všech oblastech vzdělávání. 

Důraz je kladen nejen na získávání nových poznatků, ale také na rozvoj 

sociálních dovedností, sebehodnocení, vytváření žebříčku hodnot. Důležitou 

součástí primárního vzdělávání je také budování pozitivního vztahu ke 

vzdělávání jako takovému. Žák by měl chápat „učení se" jako nikdy nekončící 

proces. (Spilková, 2005, Wildová, Tomková) 

Předmětem, který prošel dlouhou řadou změn a další se dají očekávat, je 

anglický jazyk. Tou nejzásadnější je pravděpodobně fakt, že je výuka 

anglického jazyka zařazována do stále nižších ročníků. Po roce 1989 byla 

angl ič t ina vyučována od 5. ročníku, později se s její výukou začínalo ve čtvrtém 

ročníku a od školního roku 2006/2007 je podle Národního plánu výuky cizích 

jazyků, vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2006, 

angličtina vyučována jako povinný předmět již od ročníku třetího. Díky zájmu 

rodičů o to, aby se jejich dítě začalo seznamovat s angličtinou co nejdříve (s 

výukou angličtiny se dnes můžeme setkat i ve školkách), jsou na školách často 

otvírány odpolední kroužky zaměřené na výuku angličtiny či je angličtina 

zařazena do rozvrhu již od prvního ročníku. 

Další velmi výraznou změnou je vlastní pojetí výuky cizích jazyků. 

Vzhledem k tomu, že věk žáků, kterým učitelé zprostředkovávají anglický jazyk, 

se stále snižuje, je třeba se tomuto faktu přizpůsobit. Způsob výuky musí 

odpovídat fázi konkrétních myšlenkových operací. Trendem se stává vytváření 

učebních podmínek co nejvíce se přibližujících reálným situacím v životě dítěte. 

Důraz je kladen na rozvoj mluveného projevu, na schopnost získané znalosti 

použít. 

Po roce 1989 se v československém, později českém školství začaly 

prosazovat a rozvíjet některé alternativní a inovativní přístupy ke vzdělávání. 

Rýdl charakterizuje alternativní školy následovně: „Za alternativní školy byly a 

jsou potom označovány ty, které pracují na základě partnerského přístupu 

к dětem a respektu к jejich individuálním představám." (Spilková, 2005, str. 267) 

Inovativní školy popisuje Walterová takto: „Jsou to školy, které přešly od 
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spontánních dílčích inovací к cíleným tvořivým aktivitám a vlastním projektům 

systémové povahy. Změnily filozofii, tradiční funkce a didaktickou 

koncepci..." (Walterová, 1998 in Spilková, 2005, str. 265). Podle Rýdla patří 

mezi nejznámější alternativní školy školy waldorfské, daltonské a Montessori. 

(Spilková, 2005, str. 267). Program Škola podporující zdraví a Program Začít 

spolu jsou příklady ucelených inovativních programů, které jsou dnes úspěšně 

realizovány ve školách. Zmíněný inovativní program Začít spolu se stává stále 

více populárním, jelikož jeho principy korespondují se zaváděným Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Z tohoto důvodu mohou školy 

využít program Začít spolu jako inspiraci pro tvorbu Školních vzdělávacích 

programů. 

Reforma české školy je tedy „v plném proudu". Alespoň to tak navenek 

vypadá - teoretická východiska byla formulována, oficiální školské dokumenty 

schváleny. Nyní probíhá ta praktická část - aplikace dané reformy přímo ve 

škole. Tento úkol je dozajista ten nejtěžší. Proč jsou transformační procesy 

komplikované, zdlouhavé a bolestné? Na tuto otázku odpovídá Spilková: 

„Jednou z důležitých příčin je nedocenění významu učitele jako vůdčího aktéra 

v procesu školské reformy. I po zhruba 70 letech je vysoce aktuální myšlenka, 

která byla vyslovena významným pedagogem J. Uhrem v období 

meziválečného reformního hnutí: „Osobnost je ve výchově nejdůležitějším 

činitelem..., nespasí nás ani nová organizace, třeba je důležitá, ani osnovy, 

třeba jsou důležité. To všechno jsou jenom prostředky. Je tedy osobnost i 

hlavním problémem školské reformy. Nepodaří-li se nám reformovat něco 

v tomto směru, nic jsme nezreformovali. Soustřeďujme proto hlavní pozornost 

na vytváření učitelských osobností." Historické zkušenosti u nás i ve světě 

opakovaně potvrdily, že „reformu dělá učitel", že o jejím úspěchu rozhoduje to, 

zda jsou učitelé ochotni (jsou vnitřně přesvědčeni o smyslu a důležitosti změn) 

a schopni žádoucí změny realizovat (jsou na změny připraveni, disponují 

určitými kvalitami)." (Rutová, 2003, str. 9) 
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3.1.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a klíčové 

kompetence 

V předchozí kapitole jsem v souvislosti s transformací českého školství zmínila 

Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP). Nyní o něm uvedu několik 

zásadních informací. 

RVP pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV) v nynější podobě vešel 

v platnost 1. září 2005. Tvoří jednu část v systému kurikulámích dokumentů, 

který má dvě úrovně: státní a školní. Státní úroveň představují Národní program 

vzdělávání (tzv. Bílá kniha) a rámcové vzdělávací programy (pro předškolní, 

základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání). Školní úroveň zaujímají 

školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), které si vytváří každá škola sama 

podle stanovených zásad. 

(RVP ZV, 2005) 

„Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání, 

která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich provázanost se vzdělávací 

obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém 

životě." (RVP ZV, 2005, s. 10). Zmíněnými klíčovými kompetencemi, které jsou 

v RVP ZV detailně rozpracovány, by měl být vybaven žák na konci základního 

vzdělávání. Klíčové kompetence jsou v dokumentu charakterizovány 

následovně: „Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve 

společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince 

přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu а к posilování 

funkcí občanské společnosti. 

Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových 

kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další 

vzdělávání a uplatnění ve společnosti." (RVP ZV, 2005, s. 14). 

Ze skutečnosti, že je dnes kladen důraz na rozvoj klíčových kompetencí, 

vidíme odklon od tradičního pojetí vyučování, kdy byly na prvním místě znalosti. 

Siegrist se domnívá, že: „Klíčové kompetence nemohou nahradit odborné 
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znalosti, mohou však vést k jejich lepšímu využívání." (Beiz, Siegrist, 2001, s. 

34). 

V období základního vzdělávání jsou žáci rozvíjeni v těchto klíčových 

kompetencích: 

> kompetence к učení 

> kompetence к řešení problémů 

> kompetence komunikativní 

> kompetence sociální a personální 

> kompetence občanské 

> kompetence pracovní 

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP ZV orientačně rozdělen do 

devíti vzdělávacích oblastí. Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním 

vzdělávacím oborem nebo více obsahově blízkými vzdělávacími obory. 

> Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk) 

> Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace) 

> Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační 

technologie) 

> Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět) 

> Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství) 

> Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 

> Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova) 

> Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) 

> Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

(RVP ZV, 2005, s. 18) 

V každé z těchto zmíněných vzdělávacích oblastí je třeba rozvíjet 

specifické klíčové kompetence. V oblasti Jazyk a jazyková komunikace je hlavní 

důraz kladen na rozvoj Kompetence Komunikativní. Tuto problematiku rozvedu 
v následujících kapitolách. 
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3.2 Výuka anglického jazyka 

Znalost alespoň základů anglického jazyka je v dnešní době téměř nezbytností. 

A požadavky se zvyšují. Úroveň znalosti jazyků je často jedna z prvních věcí, 

na které se ptá budoucí zaměstnavatel. Už i velmi malé děti vnímají, že jim 

jejich mateřský jazyk vždy nestačí. A nemusí kvůli tomu jezdit na dovolenou do 

zahraničí. Denně přicházejí do styku s výrobky s anglickými nápisy, všímají si 

pouličních reklam, které jsou často v anglickém jazyce. Podívám-li se na 

balíček žvýkaček, který leží přede mnou, vidím nápisy Wrigley's Orbit 

Spearmint Chewing Gum bez cukru. 

Díky znalosti cizího jazyka, případně cizích jazyků, se žákům otevírají 

nové možnosti. Bude pro ně snazší cestování, mohou využít příležitosti studia 

v zahraničí, zvyšuje se pravděpodobnost získání dobrého zaměstnání v 

budoucnosti. RVP ZV hovoří o tom, к čemu obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk 

směřují: „Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají к chápání a objevování 

skutečností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským 

jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků 

v rámci integrované Evropy a světa." (RVP ZV, 2006, s. 20) 

Dále podle RVP ZV osvojování cizích jazyků: 

> pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility 

jednotlivců jak v jejich osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím 

pracovním uplatnění; 

> umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí jiných zemí i jejich 

odlišné kulturní tradice; 

> prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a 

tolerance; 

> vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech. 

(RVP ZV, 2006, s. 2 0 - 2 1 ) 
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V rámci transformace českého školství prošla také výuka cizích jazyků velkými 

změnami. Andrášová upřesňuje, co bylo podkladem pro stanovení cílů výuky 

cizích jazyků: „Značný vliv na definování cílů výuky v oblasti cizích jazyků mají 

materiály Rady Evropy, především pak Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky (SERR), který popisuje různé úrovně ovládání cizího jazyka. Podle 

požadavků na vzdělávání v cizích jazycích formulovaných v RVP pro ZV 

směřuje výuka na 1. stupni ZŠ к dosažení úrovně A1." (Stará, 2006, s. 27) 

Výuka cizích jazyků se tedy mění. К tomu dodává Andrášová: „... cílem 

už není, aby si žáci pouze osvojili formální systém cizího jazyka, ale naučit žáky 

používat znalosti v konkrétních každodenních situacích." (tamtéž, s. 25). Jako 

jednu z nejvýraznějších změn uvádí Andrášová „...posun směrem ke 

smysluplnosti, promyšlenosti výuky a respektování potřeb reálného 

života." (tamtéž, s. 25) 

Cíle vzdělávání v oblasti cizích jazyků jsou stanoveny a formulovány 

v RVP ZV. Podívejme se nyní na to, jakými cestami je možné dospět к jejich 

naplňování. 

Anglický jazyk má na poli cizích jazyků v dnešní době pozici výsostnou. 

Důvodem je jeho univerzalita - angličtina je jazykem mezinárodním. Domluvíte 

se jím jak v Evropě, tak i ve světě. Tento fakt vysvětluje dnešní trend ve výuce 

angličtiny, kterým je využívání moderních principů, myšlenek a konceptů, které 

k nám přicházejí ze světa, nejčastěji z různých států Evropy. 

Za nejznámější jsou považovány přístupy zdůrazňující komunikaci a 

předmětovou integraci. Myšlenkový koncept zvaný Komunikativní přístup ve 

výuce jazyků (Communicative Approach in Language Teaching) se začal 

prosazovat ve světě v sedmdesátých letech dvacátého století a znamenal 

převrat v jazykové výuce. Na rozdíl od dříve používané gramaticko-překladové 

metody již jazyková forma není cílem, nýbrž prostředkem komunikace. Snahou 

učitele je vytvoření komunikativní kompetence žáka tak, aby byl schopen jazyk 

skutečně použít v reálných situacích, např. představit se, požádat o informaci, 

omluvit se, zeptat se na cestu atd. Výuka již nemá podobu předání informací -

procvičování drilem - samostatná práce - kontrola - oprava chyb. 
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Důraz je kladen na: 

> aktivní účast žáka 

> skupinovou práci 

> redukci času, kdy hovoří učitel 

> rozvoj mluvních dovedností, ale také čtení, psaní a poslech 

> používání autentických materiálů a textů 

> propojení jazyka s jazykovými činnostmi mimo třídu 

> odklon od výuky spisovného jazyka к zaměření na osvojování si úspěšné 

komunikace v reálném světě 

Komunikativní přístup využívá metod jako je role-play (konverzační aktivita 

založená na přijmutí určité role a řešení situací nejčastěji ve formě rozhovoru), 

information gap (zjišťování chybějících informací dotazováním), mingle activities 

(aktivita založená na spolupráci všech dětí, které se volně pohybují po třídě a 

mluví s ostatními dětmi, např. zjišťují konkrétní informaci) atd. 

Zkratka CLIL (Content and Language Integrated Learning) označuje inovativní 

přístup к výuce cizích jazyků, který je založen na integraci obsahového 

(Content) a jazykového (Language) vzdělávání. Tato myšlenka se objevila 

v dokumentu s názvem „Podpora jazykového vzdělávání a lingvistické 

rozmanitosti: Akční plán 2004 - 2006" (Promoting Language Learning and 

Linquistic Diversity: An Action Plan 2004 - 2006), který byl schválen Evropskou 

unií v roce 2003. Název tohoto přístupu vymyslel v roce 1994 David Marsh 

z finské Jyväskylä univerzity. Phil Ball ve svém článku, nazvaném „What is 

CLIL?" (Co je CLIL?) na internetové adrese www.onestopclil.com cituje 

Marshovo vysvětlení myšlenky tohoto přístupu: „O CLIL mluvíme tehdy, jsou-li 

předměty nebo části předmětů vyučovány skrze cizí jazyk s dvojím záměrem, 

jmenovitě výuka obsahu a současně probíhající výuka cizího 

jazyka." (httD://www.onestopclil.com/section.asp?theme=maq&docid=453&catid 

ř238, cit. 21. 9. 2008) 

- 18 -

http://www.onestopclil.com
http://www.onestopclil.com/section.asp?theme=maq&docid=453&catid


Evropská komise považuje využití CLIL ve výuce za velmi důležité 

vzhledem к dosahování cílů jazykového vzdělávání stanovených Evropskou 

unií. Tento vzdělávací přístup podle komise mimo jiné: 

> poskytuje efektivní možnosti žákům použít nově nabyté jazykové 

vědomosti nyní místo toho, aby se je učili teď pro použití v budoucnosti 

> rozvíjí sebedůvěru v těch žácích, kteří nereagovali pozitivně na klasickou 

výuku jazyků 

> zajišťuje vystavení jazyku bez toho, aby byl vyžadován další čas 

v učebním plánu 

V březnu roku 2005 se v Lucembursku na sympoziu Evropské unie diskutovalo 

o rozšiřování Obsahového a jazykového vzdělávání (CLIL). Tento přístup je 

stále více používán v celé Evropě a poskytuje větší možnosti vystavení žáků 

cizím jazykům v rámci kurikula. 
(h t tp : / /ec .europa.eu/educat ion/Dol ic ies / iang/ t f iach/c l i l en .h tml , 21 . 9. 2008 ) 

Výzkumný ústav pedagogický zpracoval v rámci Národního plánu výuky 

cizích jazyků v ČR metodickou příručku „Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně 

ZŠ" a zdarma ji rozeslal na všechny základní školy. Tato příručka by měla 

pomoci učitelům spojit výuku cizího jazyka s ostatními předměty. Inspiruje tím 

к použití takových metod výuky cizích jazyků, které vedou ke CLIL. 

Česká republika se snaží reagovat na trendy ve výuce cizích jazyků ve světě, a 

tak se některé moderní přístupy, mezi nimi i Komunikativní přístup a CLIL, 

začínají vyskytovat v českých školách. 

V dalších kapitolách přiblížím vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 

komunikace, která zahrnuje také výuku cizího jazyka, a podrobněji se zaměřím 

na obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk. 
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3.2.1 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Výuka anglického jazyka spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace. Tato oblast stojí vždy na prvním místě, tvoří nejdůležitější část 

vzdělávání a její úspěšné zvládnutí je předpokladem pro další studium. Se 

všemi ostatními oblastmi je propojena svou podstatou, tedy jazykem, 

komunikací. Může existovat sama o sobě, ale ostatní oblasti mohou jen těžko 

fungovat bez ní. Zvláště na počátku vzdělávání je třeba věnovat jejímu rozvoji 

zvýšenou pozornost. К této problematice píše Wildová: „Období předškolního a 

mladšího školního věku je významné také z hlediska rozvoje jazykového 

potenciálu, neboť bylo zjištěno, že právě jeho zaostávání je zdrojem řady 

dalších neúspěchů ve vzdělávání a zároveň je jen velice obtížně 

odstranitelné." (Vyskočilová, 1998, s. 9) 

V RVP ZV je tato oblast charakterizována takto: „Vzdělávací oblast Jazyk 

a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury patří к podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Jazykové vyučování vybavuje 

žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat 

různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i 

prosazovat výsledky svého poznávání." (RVP, 2005, s. 20) 

Obsah této vzdělávací oblasti se uskutečňuje ve třech vzdělávacích 

oborech: 

> Český jazyk a literatura 

> Cizí jazyk 

> Další cizí jazyk 

Český jazyk a literatura žáky provází již od prvního ročníku základní školy. Cizí 

jazyk (zpravidla anglický či německý) je od školního roku 2006/2007 ve shodě s 

Národním plánem výuky cizích jazyků vyučován od třetího ročníku. Další cizí 

jazyk je zařazen od 7. ročníku, a to jako předmět nepovinný. 

(http://\AWW.eurvdice.ora/portal/page/portal/Eurvdice/EurvPaqe?countrv=CZ&la 

nq=CS&fraament=82, RVP ZV, 2005) 
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3.2.2 Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk 

V této kapitole se zaměřím na obsah vzdělávacího oboru Cizí jazyk. V praktické 

části své diplomové práce budu zkoumat, jak se cizímu jazyku, konkrétně 

anglickému, vyučuje v programu Začít spolu. Zde se podívám na to, co se 

v tomto oboru žáci prvního stupně učí. Pomůže mi k tomu RVP ZV (Tauris, 

2005), ve kterém je v kapitole Cizí jazyk jasně vymezen povinný vzdělávací 

obsah tohoto oboru. Jedná se o požadavky, které musí žák splnit v rámci 

daného období (tzv. očekávané výstupy) a přehled konkrétního učiva. 

První stupeň základního vzdělávání je v přehledu rozdělen do dvou 

období: 1 . - 3 . ročník a 4. - 5. ročník. Pro první období jsou popsány receptivní, 

produktivní a interaktivní řečové dovednosti v pěti bodech. Pro druhé jsou již 

očekávané výstupy zpracovány zvlášť pro každou zmíněnou dovednost. Učivo 

je rozděleno do pěti skupin a popisuje konkrétní témata, která je potřeba během 

prvního a druhého období obsáhnout. 

Cizí jazyk - vzdělávací obsah vzdělávacího oboru (RVP ZV, 2005) 

RECEPTIVNÍ, PRODUKTIVNÍ A INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 1. období 

žák 

> vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby 

> rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje 

> rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova 

> pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované 

konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění 

> používá abecední slovník učebnice 

RECEPTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 2. období 

žák 

> rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem к 

osvojovaným tématům 
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> rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, 

obrazové a poslechové materiály) a využívá je při své práci 

> čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující 

známou slovní zásobu 

> vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na 

otázku 

> používá dvojjazyčný slovník 

PRODUKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 2. období 

žák 

> sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, 

krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní údaje do formulářů 

> reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a 

jednoduché konverzace 

> obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu 

INTERAKTIVNÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI 

Očekávané výstupy - 2. období 

žák 

> aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s 

dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou informaci 

UČIVO 

4 pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, 

poděkování, představování 

4 jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, 

omluva, žádost 

4 tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, 

oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky, svátky, důležité 

zeměpisné údaje 
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± slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v 

kontextu 

4 základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu 

pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu, pořádek slov 

ve větě 

3.2.3 Shrnutí kapitoly 

Ovládnutí cizího jazyka do té míry, aby byl žák schopen úspěšně komunikovat 

v konkrétních každodenních situacích. Tak je možné zjednodušeně 

charakterizovat cíl moderně pojatého jazykového vzdělávání. Výuka cizího a 

dalšího cizího jazyka spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, 

která zaujímá ústřední pozici ve výchovně vzdělávacím procesu. V Rámcovém 

vzdělávacím programu je v kapitole Cizí jazyk detailně vymezen povinný 

vzdělávací obsah tohoto oboru společně s přehledem učiva, které je třeba 

obsáhnout. 

Dosažení výše zmíněného cíle je možné za předpokladu kvalitní výuky 

zaměřené na žáka, postavené na takových principech a myšlenkách, které 

odpovídají moderním výzkumům a poznatkům o učení se cizím jazykům. V této 

kapitole jsem představila dva moderní přístupy, Komunikativní přístup ve výuce 

jazyků a CLIL. Prvky obou těchto přístupů využívám ve své praxi a považuji je 

za velmi efektivní. Principy, na kterých jsou založeny, se v mnohém shodují 

s těmi, které zastává vzdělávací program Začít spolu, jmenujme například 

individualizaci, pedagogický konstruktivismus, integrovanou tematickou výuku či 

vyučování v projektech. Využití Komunikativního přístupu a CLIL navíc slouží 

к naplňování všech klíčových kompetencí popsaných v RVP ZV, zejména ke 

kompetenci komunikativní. 

Jedním z důvodů, proč mě zaujal vzdělávací program Začít spolu je tedy 

fakt, že mnoho zásad, které zastávají moderní trendy ve výuce anglického 

jazyka, odpovídá principům tohoto programu. Program Začít spolu bude 

nosným tématem nadcházející kapitoly. 
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3.3 Program Začít spolu 

Se vzdělávacím programem Začít spolu jsem se seznámila, jak už jsem se 

zmínila v úvodu, ve třetím ročníku studia VŠ v rámci semináře Učitelské 

praktikum. Od počátku jsem tento program vnímala veskrze pozitivně a byla 

jsem velmi ráda, že jsem mohla ZS poznat blíže. Hodnotím ho jako moderní, na 

dítě maximálně orientovaný přístup, který plně koresponduje s požadavky 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, který může sloužit 

jako základ pro tvorbu ŠVP a ve kterém bych jednou ráda učila. 

O historii ZS v České republice jsem se dozvěděla více na portálu neziskové 

organizace Step by Step ČR, jejímž posláním je přispívat svými aktivitami к 

demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, к 

budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur. 

(www.sbscr.cz) 

Vzdělávací program Začít spolu je v České republice realizován od roku 

1994 v mateřských školách a od roku 1996 na školách základních. Název Začít 

spolu je typický pouze pro naši republiku, mezinárodní název tohoto programu 

je Step by Step. 

Je to vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup к dítěti, 

partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. 

Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními potřebami (dětí nadprůměrně 

nadaných, dětí s vývojovými poruchami, dětí s postižením, velmi se osvědčuje u 

dětí z různých etnických menšin). Dále klade důraz na podnětné prostředí -

netradiční členění třídy do center aktivit, kooperativní učení, projektové 

vyučování a integrovanou tématickou výuku. 

Podle Krejčové, Kargerové program ZS buduje základy pro postoje, 

znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, Který sç Y^liSYÍIÚYQt 

s nároky a problémy 2 1 . století, připravuje děti na to, a b y s e V b u d o u c n u 

aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, učení je bavilo 

a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem. Program podněcuje rozvoj těch 

rysů osobnosti, které budou v rychle se měnící době obzvláště potřebné." (in 

Spilková, 2005, s. 296). Krejčová, Kargerová uvádějí některé konkrétní rysy 
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osobnosti, které jsou v dnešním světě velmi důležité a které program Začít 

spolu pomáhá rozvíjet: 

> schopnost přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat 

> schopnost kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu 

odpovědnost 

> schopnost rozpoznávat problémy a řešit je 

> představivost a tvořivost 

> zájem a odpovědnost vůči společenství, obci, zemi a prostředí, v němž 

žijeme (tamtéž, s. 296) 

3.3.1 Hlavní východiska programu 

„Obecná východiska typická pro program Začít spolu jsou založena na 

humanistických a demokratických principech ve vzdělávání a osobnostně 

rozvíjejícím modelu ve výchově a vzdělávání, opírající se o konstruktivismus a 

další soudobé teorie vývoje a učení dítěte. Tato východiska se projevují 

například v individualizaci, v tematickém plánování a v kooperativním 

učení." (Gardošová, Dujková a kol., 2003, s. 11) 

Krejčová, Kargerová uvádějí, jaké konkrétní přístupy tato východiska 

znamenají. (2003, s. 17 - 45) 

Humanistická východiska na dítě zaměřeného vzdělávání 

> dítě je schopné růst, vyvíjet se, učit se a samostatně myslet 

> odpovědnost za učební proces sdílejí učitel, dítě, rodiče i veřejnost 

> učitel zajišťuje pro učení rozmanité zdroje a podnětné prostředí 

> dítě si samo řídí své vlastní učení 

> učení vyžaduje pozitivní atmosféru ve třídě 

> proces učení je stejně důležitý jako jeho výsledek 

> sebekázeň je předpokladem dosažení indiVidUálnÍGh í SKUpínOVýCll 

cílů 
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> základní formou hodnocení je sebehodnocení 

> v procesu učení se žák angažuje jako celá osobnost 

Individualizace ve výchově a vzdělávání 

> požadavek věkové přiměřenosti 

> požadavek individuální přiměřenosti 

> individualizace vzhledem к potřebám, temperamentu, stylu učení a 

schopnostem dítěte 

4 Pedagogický konstruktivismus 

> uplatňování tzv. konstruktivistické pedagogiky 

> využití třífázového modelu učení - evokace, uvědomění si významu 

nových informací, reflexe (E - U - R) 

Z čeho vychází výše zmíněná konstruktivistická pedagogika, popisují Krejčová, 

Kargerová takto: vychází z předpokladu, že vlastní poznání si děti budují 

(konstruují) samy na základě svých zkušeností." (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 

44). Košťálová popisuje pedagogický konstruktivismus následovně: vychází 

z přirozených procesů učení, z toho, jak probíhá učení spontánní, které je 

nejefektivnější cestou, jak se něčemu naučit. Vyhovuje možnostem lidského 

mozku, z jehož výzkumů čerpá, upravuje učební podmínky tak, aby co nejvíce 

podporovaly žákovo učení." (in Rutová, 2003, s. 20) 

\y souvislosti s kopstrukti\/istiel<ou pedagogjkgu bývá Ěasto zmiňován 

třífázový model učení. Je to model, který respektuje aktuální poznatky 

psychologických výzkumů o tom, jak se lidé učí, a představuje jednu 
z konkretizací přístupu pedagogického konstruktivismu. (Košťálová, in Rutová, 

2003, s. 25) 

První fází tohoto modelu učení je tzv. evokace. „Evokace je první fáze 

učení, ve které vyzýváme děti к zamyšlení nad tím, co již o daném tématu vědí 

nebo si mysli, že vědí, co nového by se chtěly naučit, které další informace 
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získat." (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 45). Dobře vedená evokace určitě 

vzbudí v dětech zájem dozvědět se o tématu více, představuje tedy motivaci. 

Druhou fází modelu je uvědomění si významu nových informací. Je to ta 

fáze učení, v níž můžeme nejvíce ovlivnit, jakými problémy se budou děti 

zabývat. Přinášíme zdroje informací a předkládáme dětem podnětný materiál 

vztahující se ke vzdělávacímu cíli." (tamtéž, s. 46) Žáci daný materiál studují, 

plní zadané úkoly, zodpovídají si otázky, které si sami v úvodní části položili. 

Snaží se získané informace propojit s poznatky, které už o tématu mají. 

(Krejčová, Košťálová). Belz tvrdí, že: „Nové poznatky se nejlépe zapamatují, 

jestliže se připojí к předcházejícím, to znamená, když se mohou spojit s místy 

pro ukotvení." (Beiz, Siegrist, 2001, s. 68) 

Závěrečnou fázi procesu učení představuje reflexe. „V ní dostává každé 

dítě příležitost ohlédnout se za svým dosavadním učením, uvědomit si, co 

nového se o probírané problematice dozvědělo, co si o ní myslí nyní, čemu 

novému porozumělo. Děti pozorují svůj nový koncept tématu (problému) a 

uvědomují si, v čem je nový, kde je lepší než dříve, kde je už dost dobrý a kde 

přese všechno vynaložené úsilí musí ještě dále pracovat. (Krejčová, Kargerová, 

2003, s. 48) 

Při využití třífázového modelu učení žáci objevují poznatky sami. Řídí 

své vlastní učení a učí se být za ně zodpovědní. V průběhu učení reflektují své 

vlastní chyby, čímž se učí mnoho o metodě poznávání. Učí se učit se. (Krejčová, 

Košťálová) 

Na tomto místě bych ještě ráda zmínila kooperativní uspořádání výuky, 

které bývá v programu Začít spolu využíváno. К tomuto typu uspořádání uvádí 

Kasíková: „Kooperativní uspořádání výuky je založeno na principu spolupráce 

při dosahování cílů. Výsledky jedince jsou podporovány činností celé skupiny a 

celá skupina má prospěch z činnosti jednotlivce. Základními pojmy 

kooperativního vyučování jsou tedy sdílení, spolupráce, podpora." (Kasíková, 
1997, s. 27) 

Tuto podkapitolu bych ráda ukončila shrnutím toho, co umožňuje humanistické 

pojetí vzdělávání: 
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> podílet se na vlastní existenci, ponořit se do ní, ne jí jen přihlížet 

> vlastní tvořivou aktivitu, svobodu, odpovědnost 

> akceptovat člověka tak, jak je, bez podmínek 

> vnímat proces vzdělávání jako proces odehrávající se v přirozeném 

světě 

> podporovat proces zrání, směřující к sebeaktualizaci - schopnost 

uvědomování si sebe sama, neodmítání sebe sama 

(Lukavská, 2003, s. 43 - 44) 

3.3.2 Organizace vyučování a struktura dne 

V této kapitole přiblížím způsob organizace vyučování a rozvržení dne v Z Š 

s programem ZS. Je vhodné zmínit, že informace o struktuře a délce aktivit jsou 

pouze orientační, jelikož „Konkrétní struktura dne a délka jednotlivých učebních 

aktivit se vždy řídí potřebami dětí a odvíjí se od tématu, na němž 

pracujeme." (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 78) 

Vyučování je v programu ZS organizováno prostřednictvím vyučovacích 

bloků a tematických projektů, které „propojují jednotlivé předměty do logických 

celků s ohledem na globální vnímání světa." (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 78) 

Bloky zpravidla trvají 60 - 90 minut, což umožňuje prostor pro časově 

náročnější, ale velmi efektivní učební strategie a prožitkové 

vyučování." (Kreislová, 2008, s. 29) 

Vyučovací den je rozdělen do čtyř částí. Začíná ranním kruhem, při 

kterém se sejdou všechny děti spolu s paní učitelkou a případně asistentkou. 

Poté si děti při společné práci osvojují učivo z českého jazyka a matematiky. Po 

20 - 30 minutové přestávce následuje práce v centrech aktivit, kde děti pracují 

na úlohách týkajících se právě zpracovávaného projektu. Na konci dne se 

všichni opět sejdou, tentokrát v tzv. hodnotícím kruhu. 

Takto může vypadat den v programu ZS: 

http://www.sbscr.cz/ (20. 7. 2008) 
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Ranní kruh (20 - 30 minut) 

Den začíná ranním kruhem, který je místem pro společné setkávání, pro 

společné sdílení, pro vyjadřování vlastních pocitů (jak se momentálně cítíme, co 

nás trápí nebo těší). V ranním kruhu se také děti dozví informace o tom, co je 

na daný den naplánováno, jaké aktivity je čekají, o čem se budou učit. Děti mají 

možnost říct, co už o daném tématu vědí, co by je ještě zajímalo a chtěly se 

naučit apod. 

Pravidelnou součástí ranního kruhu bývá i ranní zpráva. Tuto ranní zprávu 

připravuje jak učitel, tak učitel ve spolupráci s dětmi nebo postupně i děti samy. 

Někdy má zpráva organizační charakter (informace co nás dnešní den čeká), 

někdy si pomocí této zprávy děti procvičují gramatiku (doplňování i-y, dlouhých 

samohlásek apod.). Jedná se o jednoduchý text (max. 3 věty), který by měl být 

interaktivní (dá se s ním pracovat a děti při jeho čtení mohou spolupracovat), 

měl by být každý den jiný (různé formy, neměl by postrádat i vtip) a motivovat 

děti к činnostem, které je daný den čekají. 

Společná práce (60 - 90 minut) 

Po ranním kruhu zpravidla následuje probírání učiva z českého jazyka, 

matematiky. Děti pracují samostatně nebo ve dvojicích či malých skupinách. V 

podstatě se v této části dne jedná o učební aktivity, při kterých celá třída 

pracuje na společném zadání. Připravované úkoly však mohou být 

odstupňovány podle obtížnosti, od takových, které předpokládají zvládnutí 

základního učiva, až po úlohy nadstandardní. 

Práce v centrech aktivit (60 - 90 minut) 

Po přestávce nastává práce dětí v tzv. centrech aktivit. Úlohy, které jsou pro 

děti v centrech aktivit připravené, se vztahují к tématu projektu, na kterém v 

daném období děti pracují. Děti se rozejdou do center aktivit, v nichž 

samostatně pracují. Centrum si volí podle daných pravidel. Nejčastěji se děti 

zapisují do předem připravené tabulky a vytvářejí tak rozpis, který přehledně 

mapuje práci všech dětí ve třídě po dobu celého týdne. Tato pravidla zajišťují 
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podmínky k tomu, aby dítě prošlo během týdne/ v rámci projektu všemi 

základními (povinnými) úkoly. 

V centrech jsou připraveny takové aktivity, které vedou děti к přemýšlení 

a praktické činnosti zároveň, úkoly, při kterých se děti učí spolupracovat, 

vzájemně komunikovat, řešit problémy apod. V podstatě to ve třídě vypadá tak, 

že v každém centru aktivit pracuje skupina dětí na jiném úkolu. To, co úkoly v 

jednotlivých centrech spojuje, je téma projektu, к němuž se úkoly vztahují, a 

kterým se děti ve třídě po určité období zabývají. Samozřejmostí je propojení 

tématu ve škole s reálným životem i mimo školu (exkurze, výpravy, besedy...) 

Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve třídě situace, v níž se paralelně 

vedle sebe (v tentýž čas) odehrávají různé činnosti. Děti zpravidla pracují jeden 

den v jednom centru a další den si volí centrum jiné. 

Pro práci v centrech aktivit (a samozřejmě i pro všechny ostatní části dne) 

je velmi důležité prostorové uspořádání třídy, které: „musí vyhovovat tomu, co 

se zde bude odehrávat. Pokud má být učení aktivní, klasické uspořádání lavic 

nám příliš vyhovovat nebude. Přemýšlejme, jak prostor třídy nejlépe využít a 

uspořádejme nábytek tak, aby děti mohly pracovat samostatně, v malých 

skupinkách i společně v jedné skupině. Musíme vzít samozřejmě v úvahu 

velikost třídy, počet žáků a bude záležet na individuálních podmínkách každé 

školy. Jakmile však zrušíme řady lavic, objevíme mnohdy nečekaně velký 

prostor pro různé možnosti seskupení nábytku a členění třídy." (Kreislová, 2008, 

s. 35) 

Možné konkrétní řešení uspořádání třídy do center aktivit uvádějí Krejčová a 

Kargerová. 
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Obr. 3.1 Příklad uspořádání třídy do center aktivit na 1. stupni ZŠ 

(Krejčová, Kargerová, 2003, s. 59) 

Hodnotící / závěrečný kruh (20-30 minut) 

Na závěr dne se všichni sejdou opět v kruhu. Zde děti prezentují výsledky své 

práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo, nedařilo a proč. Zároveň si takto vzájemně 

vyměňují zkušenosti, čímž se učí od sebe navzájem. Je zde prostor i pro 

vzájemné hodnocení mezi dětmi a samozřejmě i pro hodnocení učitele. 

Ranní a závěrečný kruh poskytuje ideální prostor pro vedení žáků „...k 

vědomému vyjadřování toho, co potřebují, co cítí, co si přejí." (Lukavská, 2003, 

s. 24). Lukavská upozorňuje, že „Podstata spočívá ve schopnosti formulovat JÁ 

výroky, za něž přejímá jedinec odpovědnost. Jsou to zprávy, které jasně 

vyjadřují, co se s člověkem děje, co potřebuje, pro co se rozhodl a za co je 

ochoten vědomě nést důsledky." (Např. „Dneska jsem unavený, špatně se mi 

pracovalo. Udělal jsem jenom půlku práce."; tamtéž, s. 25) 
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Výše uvedená Centra aktivit (dále jen CA) jsou typickou formou výuky pro 

program ZS. Uspořádání třídy do center aktivit má spoustu výhod: 

> skvěle plní funkci motivační. Žáci si během týdne všímají, co dělají jejich 

spolužáci v ostatních centrech, o přestávce si o tom povídají a na danou 

práci se těší 

> není třeba tolik pomůcek, protože v jednom centru pracuje okolo šesti 

dětí 

> žáci se mohou během práce volně pohybovat, protáhnout se, projít se po 

třídě. Potom jim nedělá potíže delší dobu se soustředit 

> učitel(ka) nemluví ke všem dětem najednou celý den. Často mluví jen 

s jedním žákem nebo s dětmi pracujícími v jednom centru. Je tu tedy 

mnohem větší prostor к individuálnímu přístupu. Nezanedbatelnou 

výhodou také je, že si učitel(ka) šetří hlasivky 

Jak již bylo zmíněno, v každém CA pracuje několik dětí najednou. Ať každý 

z nich zpracovává své úkoly sám, nebo na nich pracují všichni společně, mají 

možnost spolu komunikovat, konzultovat, pomáhat si a narozdíl od tradičního 

uspořádání třídy na sebe vidí. Jak píše Hausenblas к porozumění tomu, 

koho posloucháme, je potřebné mu vidět na ústa a celý obličej (moderní 

poznatek lingvistický, známý po staletí, ale ignorovaný v tradičních třídách, kde 

děti hledí do zad tomu před sebou a nevidí toho za sebou..." (Hausenblas, 

Učitelské listy 7/2004-05, s. 4) 

Učení ve skupinách, jež dozajista CA umožňují, vidí pozitivně i Belz a 

hovoří o vhodnosti tohoto uspořádání v souvislosti s rozvojem klíčových 

kompetencí: „Učení ve skupinách umožňuje jednotlivci rozšiřovat oblast prožitků 

a zkušeností a zprostředkovává tak nové poznání. Dává tím příležitost 

orientovat se ve světě nově a s větší vyzrálostí. Právě к tomuto cíli směřuje 

osvojování a trénování klíčových kompetencí. Proto se mohou tyto převážně 

afektivní procesy uskutečňovat pouze ve skupině, tzn. v přímém vzájemném 

kontaktu s jinými. Tím se stává skupinová práce pro nácvik klíčových 

kompetencí nezbytnou." (Beiz, Siegrist, 2001, s. 40) 
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Přestože žáci pracují v CA, jsou zároveň vedeni к samostatnosti. Již 

samotný výběr centra, ve kterém budou daný den pracovat, je potřeba vidět ne 

jen jako možnost volby, ale s ní spojenou nutnost činit významné rozhodnutí a 

nést za něj odpovědnost (po výběru centra na daný den již děti nemohou svou 

volbu změnit, během týdne by měly projít všech pět center). 

Dětem nikdo neurčuje kde mají sedět, jak mají pracovat, kolik toho musí 

stihnout. Tím, že o některých těchto věcech samy rozhodují, se rodí jejich 

sebedůvěra a sebekázeň, stávají se odpovědnými za svá rozhodnutí. Právě 

poskytováním možnosti podílet se na rozhodování žákům se program Začít 

spolu může odlišovat od některých běžných škol, kde tomu tak často není. 

Rogers к této problematice uvádí: „Školní politická praxe je v nejostřejším 

protikladu к tomu, co se v ní učí. Zatímco se žáci učí o tom, že svoboda a 

odpovědnost jsou těmi nejúžasnějšími součástmi „naší demokracie", zakoušejí 

sami na vlastní kůži bezmocnost, nedostatek svobody a téměř žádnou 

příležitost rozhodovat či nést odpovědnost." (Rogers, 1998, s. 245) 

Věřím, že organizace vyučování a struktura dne charakteristická pro program 

Začít spolu je pro žáky prvního stupně velmi vhodná. Přispívá к osvojování 

klíčových kompetencí a pomáhá učiteli vytvořit žákům prostředí pro objevování, 

práci se získanými poznatky, rozhodování, učení učit se. Velmi mě zaujal citát 

Steena Larsena, který řekl: 

„Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale učitel může vytvořit takové podmínky, ve 

kterých se žák naučí něco sám." 
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3.3.3 Integrovaná tematická výuka 

Vyučovací předměty realizované v 45minutových vyučovacích hodinách bez 

vzájemných souvislostí. Tak vypadá výuka ve většině českých škol. Kovaliková 

tvrdí, že má-li být výuka ve škole efektivní, musí respektovat určitá pravidla, 

která vycházejí z poznatků, jak se učí lidský mozek. Tradiční výuka ale daná 

pravidla často porušuje, proto efektivní není a ani být nemůže. 

V programu ZS neexistují ani předměty, ani 45minutové vyučovací 

hodiny. Program využívá modelu integrované tematické výuky (dále jen ITV). 

Tento model rozpracovala americká pedagožka Susan Kovaliková. Podle 

Nováčkové má ITV pomoci vytvořit školu, „která bude schopna v souladu 

s psychologickými principy i s výsledky výzkumu mozku připravovat aktivní, 

vyrovnané, kompetentní, vzdělané mladé lidi, schopné řešit problémy, schopné 

žít v demokratické společnosti a také jí přispívat." (in Kovaliková, 1995, 

předmluva s. iii) 

ITV však nevznikla jen na základě moderních poznatků o učení lidského 

mo2ku. Požadavek integrace obsahu udělání vyehísi také, iak m S & i t o á , 
z vývoje vědy: „Integrace obsahu vzdělání má svůj základ v integračních, 

sjednocovacích procesech, které probíhají ve vědě a společenském poznání. 

Po diferenciačním období ve vědě, kdy se hledaly stále nové okruhy jevů a 

jejich nové vlastnosti a vznikaly další a další vědecké disciplíny, dochází 

v posledních desetiletích ke sjednocování vědy, к velmi těsným vztahům mezi 

vědními obory. Vznikají mezní disciplíny, propojující obsah více 

disciplín ... ." (Vyskočilová, 1998, s. 25) 

К efektivnímu učení je zapotřebí splnění několika podmínek. Tyto 

podmínky, podporující lidské učení, se nazývají mozkově kompatibilní složky. 

(Krejčová, Kargerová, 2003, s. 81) 

Kovaliková o těchto kompatibilních složkách píše: „Existuje osm složek, které 

jsou potřebné pro vytvoření mozkově kompatibilního prostředí, v němž se 

mohou zlepšit výkony jak dětí, tak dospělých." (1995, s. 18) 
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Mozkově kompatibilní složky (Kovaliková, 1995) 

> nepřítomnost ohrožení 

> smysluplný obsah 

> možnost výběru 

> přiměřený čas 

> obohacené prostředí 

> spolupráce 

> okamžitá zpětná vazba 

> dokonalé zvládnutí 

„Pokaždé, když jste se něco úspěšně naučili, obsahovala tato situace ve svém 

jádru tři nebo více těchto složek." (Kovaliková, 1995, s. 18) 

Model ITV je podle Kovalikové založen kromě poznání, jak se učí lidský 

mozek na dalších dvou principech: 

> na postupech učitelů při výuce, s důrazem na to, že je třeba stále se 

vzdělávat a 

> na přípravě kurikula, které musí být tvořeno na úrovni třídy, nikoli 

vydavateli učebnic 

Východiskem pro využití modelu ITV je společné téma, které je třeba pečlivě 

zvážit. Pro výběr tématu uvádí Kovaliková následující kritéria: 

> musí mít obsah i použití související se skutečným světem 

> musí mít к dispozici vhodné prostředky 

> musí být přiměřené věku 

> musí stát za ten čas, který mu věnujeme 

> mělo by plynule přecházet od měsíce к měsíci a být neustále propojeno 

s ústředním pojmem 

> název by měl děti „chytit" 
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Po výběru tématu nastává fáze rozpracování do aplikačních úkolů do 

jednotlivých CA. Jeden z možných přístupů к plánování popisují Krejčová, 

Kargerová: 

1. KROK 

o volba tématu 

o vymezení délky projektu 

o formulace cíle projektu a klíčového učiva 

2. KROK 

o písemná formulace aplikačních úkolů (za použití pobídkových 

činnostních sloves) 

3. KROK 

o tvorba aplikačních úkolů s důrazem na požadavek individualizovaného 

přístupu ve výchově a vzdělávání (úkoly by měly být vytvořeny pro každý 

typ inteligence dítěte) 

4. KROK 

o formulace pravidel pro práci žáků na každém úkolu 

V druhém a třetím kroku plánování a rozpracovávání tématu do aplikačních 

úkolů jsem zmínila pobídková činnostní slovesa a typy inteligence. Nyní bych 

ráda vysvětlila, o co jde. 

К diferenciaci úkolů vzhledem к jejich obtížnosti je využívána tzv. 

Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů, která má dohromady šest úrovní. Pro 

každou z úrovní jsou stanovena pobídková slovesa, jež „naznačují typy 

aplikačních úkolů, které mohou vést к dosažení dané úrovně." (Krejčová, 

Kargerová, 2003, s. 87) 
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Tab. 3.1 Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů 

(revidovaná verze-Anderson, Krathwoohl, 2001 in Krejčová, 

Kargerová, 2003, s. 87) 

Znalost - schopnost vybavit si nebo znovu poznat informace 

Definuj... Vyjmenuj... Popiš... Řekni kdy, kdo, co, kolik... Přiřaď... Vyber... 

Porozumění - pochopení a schopnost předvedení v jiné formě 

Vysvětli... Řekni hlavní myšlenku... Řekni proč... Vyjádři vlastními slovy (jinou 

formou)... Zkontroluj... 

Využití - schopnost aplikovat informace při řešení nových problémů 

Uspořádej... Použij novým způsobem... Uveď příklad... Vyřeš... Diskutuj o... 

Předveď... Nakresli schéma (obrázek), které ukazuje, jak... 

Analýza - schopnost rozčlenit informace na části 

Proveď rozbor... Najdi princip... Roztřiď do skupin... Najdi společné a rozdílné 

znaky... Rozhodni... 

Hodnocení - schopnost posoudit informace vzhledem к určitým kritériím 

Obhajuj, oponuj... Zdůvodni... Posuď, porovnej... Řekni, proč je lepší (horší, 

výhodné, nevýhodné, spravedlivé, efektivní...)... 

Tvorba, syntéza - schopnost řešit problémy spojováním informací 

Navrhni řešení... Zobecni... Vytvoř... Předpověz, co bude dál... Sestav, 

zkonstruuj... 

Respektování individuální zvláštnosti každého dítěte s sebou přináší i přijetí 

faktu, že každý žák má rozdílné schopnosti. V pedagogické praxi se 

v posledních letech uplatňuje tzv. teorie rozmanitých inteligencí, kterou 

představil Howard Gardner. Tento americký výzkumník tvrdí, že každý člověk 

má minimálně osm různých typů inteligencí. Gardnerova teorie vychází vstříc 

požadavku individualizovaného přístupu ve výchově a vzdělávání. Aplikační 

úkoly do CA by měly být vytvářeny ke každému typu inteligence dítěte. 

(Krejčová, Kargerová, 2003) 

- 37 -



Tab. 3.2 Teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera 

Typ inteligence Charakteristika Potřeby a záliby 

verbální schopnost ovládnout a obsáhnout 

hry, všechny stránky jazyka 

čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní 

rozhovory 

logicko-

matematická 

schopnost uvažovat logicky, 

systematicky, vèdecky 

manipulace s předměty, bádání, pokusy, 

řešení logických skládanek, hlavolamů, 

technické zájmy 

prostorová schopnost přesně postřehnout, 

pochopit, uložit do paměti 

a vybavit si tvary, uspořádání 

předmětů v prostoru, schopnost 

orientace v prostoru 

modelářství, návrhářství, vizuální 

znázorňováni, skládačky, ilustrované 

knihy, návštěvy muzeí výtvarného 

umění 

hudební schopnost porozumět rytmickým 

a intonačním modelům hudby, 

kvalitám tónů a zvuků, schopnost 

pamatovat si informace ve zvukové 

podobě 

zpívání, pískání, broukání, 

vyťukávání rytmu, prozpěvování 

během dne, poslech hudby, hra na 

hudební nástroj 

tělesně-

kinestetická 

schopnost velice obratně používat 

svého těla jak pro sebevyjádření, 

tak pro činnosti zaměřené 

к určitému cíli (sport, herectví), 

schopnost dovedně zacházet 

s předměty 

tanec, běhání, skákání, hraní roli, 

dramatické umění, aktivní fyzické 

zapojení do činností, dotykové 

zkušenosti, sportovní hry 

interpersonální schopnost všímat si chování 

a pocitů jiných lidí, rozpoznat 

a chápat rozdíly v jejich 

temperamentu, schopnostech, 

pohnutkách a náladách 

vedení, organizování, 

shromažďování, návštěva 

společenských akcí, kolektivní hry, 

týmová práce, přátelské rozhovory 

intrapersonální schopnost rozvíjet a ovládat vlastní 

pocity a prožitky, porozumění 

svému vlastnímu já 

meditování, snění, klid na 

samostatné uvažování a plánování 

nezávislost, vyhraněnost názorů 

přírodní schopnost vnímat změny v přírodě, 

z v ý š e n á cit l ivost к p e r c e p c l 

přírodních jevů a schopnost učit se 

z nich 

pobyt v přírodě, chov zvířat 

a p ě s t o v á n i rostl in, s l e d o v á n i 

literatury a filmů s přírodovědnou 

tematikou 
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Na první pohled je zřejmé, že příprava a realizace integrované tematické výuky 

je pro učitele velmi náročná. Ve výuce v programu ZS je ale přesto tento model 

používán, jelikož se jeví jako velmi efektivní. O výhodách využívání 

integrovaného přístupu к učení píší Krejčová, Kargerová: „...děti se v tomto 

systému práce učí přemýšlet v souvislostech, jsou vedeny к řešení komplexních 

problémů, spolupráci, získávají zkušenosti vlastní praktickou činností. Naše 

zkušenosti ukazují, že ITV umožňuje dětem hlubší pochopení daného tématu a 

získání jakési „odbornosti" v dané problematice, než je tomu v případě 

vzdělávání, které je „rozdrobené" do jednotlivých učebních 

předmětů." (Krejčová, Kargerová, 2003, s. 82) 

3.3.4 Vyučování v projektech v programu Začít spolu 

Jak již bylo řečeno v minulých kapitolách, výuka v programu Začít spolu 

neprobíhá v klasických předmětech. Vyučování se realizuje v projektech, které 

odpovídají požadavku integrace učiva a které se snaží maximálně vycházet ze 

života. Coufalová kritizuje tradiční pojetí vyučování, kde je škola od života 

odtržena: „Škola jako by si vytvořila svůj vlastní uzavřený svět, ve kterém platí 

jiné zákony, ve kterém je všechno jenom „jako", ve kterém se dítě teprve 

připravuje na ten opravdový život, který přijde. Zapomínáme na to, že škola je 

součástí tohoto „opravdového světa", že je místem, ve kterém se odehrává pro 

dítě skutečný život." (Coufalová, 2006, s. 6) 

Coufalová charakterizuje projekt následovně: „Projekt je specifický typ 

učebního úkolu, v kterém mají žáci možnost volby tématu a směru jeho 

zkoumání, a jehož výsledek je tudíž jen do určité míry předvídatelný. Je to úkol, 

který vyžaduje iniciativu, kreativitu a organizační dovednosti, stejně tak jako 

převzetí odpovědnosti za řešení problémů spojených s tématem." (Coufalová 

2006, s. 49) 

Podobně mluví o projektu i Petty: „Je to úkol anebo série úkolů, která mají žáci 

plnit - většinou individuálně, ale někdy i ve skupinách. Žáci se mohou často 

více méně sami rozhodovat, jak, kde, kdy a v jakém sledu budou úkoly 

(Petty, Ш б , s. Щ) 
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Kašová uvádí, jak je třeba vidět úlohu školy dnes a vyzdvihuje projekt 

jako vhodnou formu výuky: „Přiznáme-li však škole úkol nikoli pouhého přenosu 

informací, nýbrž aktivního procesu hledání, prožívání, vlastního zkoušení a 

tvoření a především pak komplexního formování osobnosti dítěte, je právě 

výchovně vzdělávací projekt (WP) jednou z nejpřirozenějších forem 

výuky." (Kašová, 1995, s. 13) 

Při využívání projektů při vyučování se lze inspirovat postupy některých 

jiných programů, například programem Čtením a psaním ke kritickému myšlení. 

Tomková uvádí: „V projektech umožňují postupy programu RWCT ještě 

efektivněji pracovat s rozličnými studijními materiály a zdroji, nabízejí další 

postupy kooperativního učení žáků, podněcují žáky к prezentování a 

efektivnímu hodnocení žákovských produktů." (Tomková, 2007, s. 52) 

Projektové vyučování není ve světě žádnou novinkou. Pochází z doby, 

kdy v USA vzniklo tzv. hnutí progresivní výchovy. Její stoupenci usilovali o 

přiblížení obsahu vyučování přirozeným činnostem dětí a už tehdy rušili členění 

vyučování na jednotlivé předměty. Jejím zakladatelem byl John Dewey, který 

chtěl přes reformu školy zreformovat společnost. (Coufalová, 2006) 

O počátcích projektové metody píše Tomková: „Počátky projektové metody jsou 

ve světě spojovány s kritikou „tradiční školy" na počátku tohoto století. Americký 

pragmatik John Dewey (1859 - 1952) prosazuje ve své teorii princip 

individualizace a princip činnosti: dítě se učí vlastní zkušeností, prostřednictvím 

skutečného života, manuální cesta je ta cesta, která vede dítě к poznání." 

(in Vyskočilová, 1998, s. 48) 

Aby byl projekt projektem, musí splňovat některé podmínky. Coufalová 

shrnuje základní rysy, které by měl projekt mít: 

> vychází z potřeb a zájmů dítěte. Umožňuje uspokojit jeho potřebu 

získávat nové zkušenosti, být odpovědný za svou činnost 

> vychází z konkrétní a aktuální situace. Neomezuje se na prostor školy, 

ale mohu se do něho zapojit i rodiče a širší okolí 

> je interdisciplinární 

> je především podnikem žáka 

- 40 -



> práce žáků v projektu přinese konkrétní produkt. Pokud je to možné, je 

průběh a výsledek zdokumentován. Vznikne výstup, kterým se účastníci 

projektu prezentují ve škole nebo mimo školu 

> se zpravidla uskutečňuje ve skupině. Sociální psychologie druhé 

poloviny minulého století prokázala, že učení ve skupině je významné 

nejen pro rozvoj osobnosti žáka, ale zvyšuje i efektivitu procesu učení 

> spojuje školu s širším okolím. Umožňuje začlenění školy do života obce 

nebo širší společnosti 

(Coufalová, 2006, s. 11) 

Projektové vyučování je, jak již bylo několikrát zmíněno, úzce propojeno se 

skutečným životem. Kašová přibližuje význam tohoto typu vyučování jako 

metody Doznávání 2 pohledu samotného dítěte: 

> dítě nachází smysl poznávání a vzdělávání 

> neskáče z tématu na téma, ale má čas dokončovat myšlenku, reagovat 

na chybu 

> dotýká se skutečných věcí, má možnost zasahovat do skutečného života 
> nachází sám sebe, své možnosti, svou hodnotu, sebedůvěru 

> škola se pro něho stává podnětným prostředím, kam chodí rádo, protože 

zde prožívá dobrodružství spojená s poznáváním světa 

(Kašová, 1995, s. 76) 

Na závěr této kapitoly bych ráda uvedla citát, který myslím projekt jako formu 

výuky velmi výstižně popisuje. 

„Tak jako život probíhá komplexně, tak i W P integruje vědomosti a dovednosti 

z různých oborů. Dává možnost hledat a nacházet důležité vazby a souvislosti, 

které jsou podmínkou správného a zodpovědného řešení problémů. Umožňuje 

pochopit poezii díky matematice, historii prostřednictvím estetické výchovy, 

zeměpis např. provozováním vlastní fiktivní cestovní kanceláře. Navíc dává 

každému možnost uplatnit se podle svých schopností, být prospěšný, zažít 
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neobvyklé situace, uvědomit si svou cenu a smysluplnost cesty za 

poznáním." (Kašová, 1995, s. 13) 

3.4 Shrnutí teoretické části 

Český vzdělávací systém prochází celou řadou změn, které se odehrávají 

v rámci kurikulární reformy. V teoretické části své práce jsem zaměřila 

pozornost na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který patří 

do systému kurikulárních dokumentů a je pilířem pro systém změn. V RVP ZV 

je představen soubor klíčových kompetencí, tedy souhrn vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot. Cílem vzdělávání je rozvoj těchto klíčových 

kompetencí žáků v maximální možné míře. Je tedy jasně vidět odklon od 

tradičního pojetí vyučování, které bylo založeno na předávání hotových 

poznatků a po žácích vyžadovalo zejména vědomosti a znalosti. Důraz je dnes 

kladen na efektivní práci s informacemi, budování žebříčku hodnot a potřeby 

celoživotního vzdělávání v žácích a úspěšnou orientaci v dnešním světě. 

К tomu, aby se žáci mohli uplatnit v moderní společnosti, jim pomáhá 

znalost cizích jazyků. Bezpochyby nejpoužívanějším jazykem, který si mohou 

osvojit, je jazyk anglický. Jeho znalost žákům výrazně rozšíří možnost 

komunikace s občany Evropy i světa, přispěje ke zvýšení mobility, do budoucna 

zvyšuje cenu na trhu práce. 

V posledních letech prochází i výuka jazyků velkými změnami. Od 

osvojování si formálního systému jazyka se výuka jazyků posunula 

к požadavku naučit žáky používat získané znalosti v konkrétních každodenních 

situacích. Důležité je maximální možné přiblížení se reálnému životu, důraz je 

kladen na schopnost úspěšně komunikovat. К tomu mohou učitelům pomoci 

některé moderní přístupy ve výuce jazyků, jako například Komunikativní přístup 

či CLIL. 

Vzdělávací program Začít spolu představuje moderní, na dítě 

orientovaný přístup, jehož principy jsou zcela v souladu s požadavky 
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formulovanými v RVP ZV. Z tohoto důvodu může školám sloužit jako podklad 

pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Principy, na kterých tento program 

stojí, se shodují s těmi, které zastávají moderní trendy ve výuce anglického 

jazyka, a to zejména: 

> humanistické a demokratické přístupy 

> individualizace 

> pedagogický konstruktivismus 

> integrovaná tematická výuka 

> vyučování v projektech 

> podnětné prostředí 

> rozvoj klíčových kompetencí 

Z výše uvedených důvodů považuji program Začít spolu za didaktický systém, 

který je svou podstatou velmi vhodný pro efektivní výuku anglického jazyka. 
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4 Výzkumná část 

4.1 Vymezení problému 

Úkolem výzkumné části bude zmapovat, jakým způsobem probíhá výuka 

angličtiny v různých třídách v programu Začít spolu, jak se liší při různých 

organizačních podmínkách - učí-li třídní učitel anglický jazyk sám, či pokud 

tento předmět učí jiný učitel. Zaměřím se na bilingvní program, který mě zaujal 

nejvíce ze všech možností, které jsem měla možnost vidět. 

Budu si všímat, jaké metody jsou ve třídách používány a zda jsou 

v souladu se základními principy programu Začít spolu. Současně budu 

pozorovat, zda jsou při výuce angličtiny používány moderní metody a formy 

práce, zda probíhá výuka v souladu s RVP ZV a jestli jsou při ní naplňovány 

klíčové kompetence. 

Výzkum provedu pozorováním. Dále pak využiji metodu hloubkového 

rozhovoru, který budu následně hodnotit a interpretovat. Pro výzkum týkající se 

bilingvní třídy aplikuji metodu případové studie. Detailně zmapuji výukové 

materiály a metody práce využívané v tomto programu. Mým cílem je být v této 

části práce zcela konkrétní, a to z toho důvodu, že se jedná o informace velmi 

důležité pro mou budoucí praxi. Způsob, jakým děti pracují v bilingvním 

programu, je pro mne jako učitelku anglického jazyka velmi inspirující a jsem 

přesvědčena, že se díky svému výzkumu hodně naučím a posunu se zase o 

krok dál ve své specializaci. 

4.2 Formulace cílů výzkumu 

Poté, co jsem detailně prostudovala program Začít spolu, Rámcový vzdělávací 

program a moderní přístupy ve výuce anglického jazyka, jsem si stanovila 

následující cíle výzkumu: 
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> Na základě pozorování popsat jak probíhá výuka anglického jazyka ve 

třídách pracujících dle programu Začít spolu a porovnat efektivitu výuky 

anglického jazyka při různých organizačních podmínkách v rámci jedné 

školy pomocí zhodnocení a interpretace hloubkového rozhovoru 

s učitelem. 

> Metodou případové studie zmapovat výuku anglického jazyka v bilingvní 

třídě pracující dle programu Začít spolu se zaměřením na používané 

výukové materiály a související metody práce a zhodnotit tuto formu 

výuky z hlediska současných trendů výuky anglického jazyka. 

4.3 Design výzkumu 

Pedagogický výzkum rozlišuje dva přístupy, a to kvalitativní a kvantitativní. Oba 

přístupy „... vycházejí z jiných epistemologických předpokladů, většinou 

zkoumají jiné problémy, používají jiné analytické postupy a dávají odlišné 

závěry." (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 25) Vzhledem ke svému výzkumnému 

záměru jsem použila přístup kvalitativní. „Kvalitativní výzkum v humanitních 

vědách označuje různé přístupy (metody, techniky) ke zkoumání 

pedagogických jevů, kdy do popředí nevystupuje kvantifikace empirických dat, 

nýbrž jejich podrobná kvalitativní analýza." (Maňák, Švec, 2004, s. 22) 

Hlavními rysy kvalitativního výzkumu jsou následující skutečnosti: 

„Zdrojem dat jsou přirozená prostředí, s jejich subjekty a všemi podmínkami tak, 

jaké skutečně jsou, nikoli laboratorní či jinak modifikovaná prostředí. Hlavní 

metody kvalitativního výzkumu jsou pozorování (resp. zúčastněné pozorování), 

terénní poznámky, hloubkové interview a výzkumné techniky používané 

v etnografii. Produktem kvalitativního výzkumu je popis jevů (velice detailní), 

resp. jedinečných případů." (Průcha, 1995, s. 32) 
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Ve výzkumné části své diplomové práci jsem použila metodu pozorování, 

rozhovoru a případové studie. Pozorování bylo plánované, nestandardizované a 

nezúčastněné. Hloubkové rozhovory s učiteli byly volné, tedy 

nestandardizované. 

Zkoumanou bilingvní třídu jsem podrobila případové studii. „Případová studie 

(case study) je v empirickém pedagogickém výzkumu metoda, při níž je 

zkoumání podrobeno jen několik nebo dokonce pouze jeden subjekt nebo jev 

edukační reality (např. žák, malá skupina žáků, učitelů, jednotlivá třída, 

jednotlivá škola apod.). Zkoumaný „případ" je detailně popsán a vysvětlován, 

takže dochází к takovému typu objasnění, jehož nelze dosáhnout při zkoumání 

týchž subjektů či jevů v nějakém hromadném souboru." (Průcha, 1995, s. 63) 

4.3.1 Metodika výzkumu 

Metody získávání dat 

Hlavním zdrojem dat pro můj výzkum byly náslechy ve třídách a rozhovory 

s učiteli. Na počátku svého zkoumání jsem využila metodu nezúčastněného 

pozorování při násleších na hodinách anglického jazyka v několika třídách 

pracujících dle programu Začít spolu. Mnoho hodnotných informací jsem získala 

vedením hloubkového rozhovoru s paní učitelkou, která učila angličtinu 

v různých třídách prvního stupně a nyní pracuje jako učitelka prvního ročníku 

bilingvní třídy. Po každém náslechu jsem provedla krátký rozhovor s učitelem. 

Druhou část mého výzkumu, týkající se bilingvní třídy, zaštiťovala 

metoda případové studie. I zde jsem využila metodu nezúčastněného 

pozorování a hloubkového rozhovoru, tentokrát s paní učitelkou učící druhý 

ročník bilingvní třídy. К popisu výukových materiálů a metod používaných 

v bilingvní třídě mi pomohly rozhovory s paní učitelkou, podrobné studium 

zmíněných materiálů a pořízení rozsáhlé fotodokumentace. 

Metody vyhodnocování dat 

V této fázi výzkumu jsem provedla reflexi formou obsahové analýzy dat, které 

jsem získala rozhovory s učitelkami a pozorováním, s důrazem na porovnávání 

- 46 -



efektivity výuky anglického jazyka při různých vnitřních podmínkách a 

zmapování používaných výukových materiálů a metod v bilingvní třídě. 

Interpretace výsledků výzkumu budou podkladem pro konkrétní doporučení pro 

výuku anglického jazyka ve třídách pracujících dle programu Začít spolu. 

4.3.2 Výzkumný vzorek 

Výzkum proběhl na fakultní základní škole, která vychází z programu Začít 

spolu. Jeho první část se uskutečnila ve třetích až pátých ročnících prvního 

stupně. Případová studie se věnuje jedné třídě s bilingvním programem, 

konkrétně se jedná o druhý ročník. V této škole panuje přátelská atmosféra a 

vedení i všichni učitelé, které jsem oslovila s žádostí o pomoc, byli velmi vstřícní 

a ochotní. 

Popis školy 

Základní škola, na které jsem uskutečnila svůj výzkum, patří od roku 1995 mezi 

školy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tentýž rok začala mateřská škola, 

která je dnes součástí uvedené základní školy, v praxi uplatňovat program Začít 

spolu, který postupně převzal i první stupeň základní školy. Škola se stala 

pilotní v ověřování metodiky Step by Step. 

Díky tomu, že se jedná o školu zaměřenou na výuku jazyků pracující dle 

programu Začít spolu, je o školu velký zájem ze strany rodičů. Otevřením 

bilingvních ročníků se zájem ještě zvýšil. 

Pro první stupeň je charakteristická výuka podle metodiky programu 

Začít spolu a asistentská činnost v prvním a druhém (případně třetím) ročníku. 

Škola uplatňuje projektové vyučování, snaží se vést své žáky 

к spoluodpovědnosti, vyzdvihuje důležitost spolupráce mezi rodiči, žáky a učiteli 

a individuálního přístupu к dítěti. Na prvním stupni je dodržován specifický 

denní režim programu Začít spolu, tedy ranní kruh, gramotnost, centra aktivit a 

závěrečný hodnotící kruh. 
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Výuka cizích jazyků 

Díky tomu, že je součástí této základní školy i škola mateřská, nabízí svým 

žákům komplexní jazykové vzdělávání již od dvou let věku. Prvním nabízeným 

jazykem je vždy angličtina, která je od prvního ročníku zařazována jako povinný 

předmět. V šestém ročníku žákům přibude další cizí jazyk, případně si volí 

zaměření na informační a komunikační technologie a druhý cizí jazyk je jim 

nabízen jako volitelný předmět. 

Na konci školní docházky odpovídají řečové dovednosti žáků v Cizím 

jazyce úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce. 

Učitelé výuku jazyků zaměřují na rozvoj produktivních i receptivních 

řečových dovedností (mluvení, psaní, čtení, poslech) a všech jazykových 

prostředků (gramatika, slovní zásoba, výslovnost, pravopis). Pokud je to možné, 

snaží se učitelé vést výuku převážně v cílovém jazyce. 

Škola také pořádá poznávací zájezdy do Velké Británie, organizuje 

mezinárodní zkoušky pro mladé studenty (S.T.Y.L.E.), konverzační soutěže a 

exkurze. Dlouhodobě také spolupracuje s rodilými mluvčími a zapojuje se do 

mezinárodních projektů. 

4.4 Popis výuky anglického jazyka na zkoumané základní škole 

S žádostí o umožnění náslechů jsem kontaktovala zástupkyni pro výuku jazyků 

pro 1. stupeň. Domluvily jsme si schůzku, na které mi paní zástupkyně 

předložila seznam tříd, které bych mohla navštívit. Podle časů, kdy výuka 

angličtiny ve třídách probíhala, jsme vytvořily můj „rozvrh náslechů". 

Dohromady jsem školu navštívila třikrát a provedla náslechy v deseti 

třídách. Ve třech případech vyučoval angličtinu třídní učitel dané třídy, ve 

zbývajících sedmi hodinách učitel jiný. Některé z hodin měly podobnou 

strukturu, společné prvky, byly v nich použity stejné metody či formy práce. 

Každá hodina ale byla trochu jiná. Nyní uvedu podrobnější výsledky svého 

pozorování. 
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Učitelé při sledovaných hodinách často využívali organizační formu kruhu. 

Někteří na začátku i na konci hodiny, někteří v průběhu výuky, naskytla-li se 

к tomu vhodná situace (vysvětlování nové látky, kontrola cvičení, poslech, 

sebehodnocení atd.). Žáci při hodinách pracovali ve skupinách, dvojicích i 

samostatně. Výuka byla ve většině případů pro děti zábavná. Bohužel jsem ve 

většině hodinách nepozorovala, že by učitelé к dětem přistupovali individuálně 

a přizpůsobovali by úkoly jednotlivým úrovním. Ve čtyřech hodinách byl 

pozorovatelný alespoň náznak rozvíjení mezipředmětových vztahů, ale jen u 

dvou jsem pozorovala souvislost s právě zpracovávaným projektem. Situace, 

kdy jsou hodiny anglického jazyka tematicky odtrženy od práce na projektu, 

vzniká téměř vždy tím, že angličtinu v dané třídě učí jiný než třídní učitel. 

Málokterý učitel angličtiny komunikuje s třídním učitelem o projektu, na kterém 

daná třída pracuje. Dalším důvodem je fakt, že témata, která jsou zpracována 

v učebnicích anglického jazyka, většinou nesouvisí s tím, co se děti učí 

v ostatních předmětech či jsou v učebnici uváděna v jiném pořadí. Někdy lze 

výuku angličtiny projektu přizpůsobit snadněji, občas je to více problematické. 

Za stavu, kdy angličtinu neučí třídní učitel, předpokládají obě varianty 

komunikaci třídního učitele s učitelem anglického jazyka. 

Učí-li třídní učitel ve své třídě také angličtinu, nabízí se mu spousta 

možností, jak ji efektivně implementovat do výuky. Každý projekt, na kterém 

zrovna se svojí třídou pracuje, lze angličtinou úspěšně obohatit. Kromě toho lze 

angličtinu využít například při ranní zprávě či v centrech aktivit. Ve třídě, kde učí 

anglický jazyk třídní učitelka, jsem pozorovala výstavu prací a projektů 

z angličtiny a nabídku anglických časopisů, knih a pomůcek. Lze tedy hovořit o 

velmi podnětném prostředí, žáci mají na očích své výtvory a mají neomezený 

přístup к materiálům v angličtině. Naopak děti, které učí angličtinu jiný než třídní 

učitel, jsou o podnětné prostředí často ochuzeny, jelikož přechází na tento 

předmět do jiné třídy. Pokud zůstávají ve své třídě a učitel angličtiny za nimi 

dochází, je situace obdobná, protože jejich třídní učitel, který sám anglický jazyk 

nevyučuje, většinou nevěnuje tomuto vybavení třídy velkou pozornost. 

Ve výše zmíněné třídě, kde učí angličtinu třídní učitelka, si žáci zařazují 

nejlepší práce z angličtiny do svého portfolia. Paní učitelka si také chválila 
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spolupráci s rodiči, kteří přinášejí pomůcky a návrhy na výuku angličtiny a 

někteří se hodin dokonce účastní. 

4.4.1 Interpretace hloubkového rozhovoru s učitelem 

Tématem této kapitoly je interpretace hloubkového rozhovoru s paní učitelkou, 

která pracovala na prvním stupni zkoumané základní školy jako učitelka 

anglického jazyka a od tohoto školního roku vede první třídu v bilingvním 

programu. Rozhovor pro mě byl velice přínosný. Hovořily jsme o tom, jak se 

výuka anglického jazyka v programu Začít spolu liší při různých organizačních 

podmínkách a zda-li je možné hodnotit a porovnat efektivitu výuky. Část našeho 

rozhovoru jsme věnovaly porovnávání výuky anglického jazyka v bilingvní a 

běžné třídě. 

Anglicky jazyk učí třídní učitel 

V dnešní době, kdy se na nás „valí" angličtina téměř odkudkoli, kam jen naše 

oko pohlédne, je poměrně dost velkou výhodou, ovládá-li třídní učitel anglický 

jazyk na takové úrovni, aby ho sám ve své třídě mohl učit. 

Děti se, zvláště v období mladšího školního věku, velmi často učí 

nápodobou. Proto paní učitelka vnímá jako velké pozitivum, když je jejich třídní 

učitel s nimi i při výuce cizího jazyka. Tato skutečnost má velmi motivační 

charakter. Děti se v tomto věku rády podobají své paní učitelce, a tudíž lze vřelý 

vztah к jazyku na děti poměrně snadno přenést. Děti uvažují následovně: paní 

učitelka umí mluvit anglicky, tak já se to chci taky naučit. 

Velkou výhodou je fakt, že si třídní učitel může v hodinách angličtiny sám 

vytvořit svůj časový a tématický plán, který velmi úzce koresponduje s učivem 

probíraným v ostatních předmětech. Tato skutečnost bývá bohužel ve školách 

velmi často upozad'ována a výuka se velmi striktně drží knihy, jejíž témata 

mnohdy neodpovídají tématům probíraným v daném období ve zbývajících 

předmětech. 

Další výhodu spatřuje paní učitelka vtom, že takto může třídní učitel 

poznat své děti i v situacích, do kterých by se v běžných hodinách vyučovaných 
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v češtině nedostaly. Je velmi obohacující pozorovat jejich reakce, když si ze 

začátku nejsou jisti, co po nich paní učitelka vlastně chce. Můžete zjistit, že dítě, 

které se jevilo jako průměrné, najednou prudce vystoupí vzhůru nebo naopak, 

že dítě, které v ostatních předmětech vyniká, najednou zažívá pocit neúspěchu, 

který neodmyslitelně ke vzdělávání patří. Je však důležité individualizovat výuku 

tak, aby každé dítě zažilo pocit úspěchu a radosti ze své práce. 

Nevýhodou pak může být skutečnost, že se některé děti až příliš fixují 

pouze na osobu své třídní učitelky a pak mohou mít problém s uznáním autorit 

„cizích" dospělých - učitelů. 

Anglicky jazyk učí jiný učitel 

Některé děti mají spojenou osobu s jazykem, kterým mluví. Paní učitelka 

hovořila o tom, že děti si na začátku hodiny angličtiny, kterou učí jejich třídní 

učitelka, jakoby zvykají na to, že paní učitelka mluví jiným jazykem. Vědí, že jim 

česky rozumí a některým trvá déle, než jsou schopny mluvit anglicky. Pokud učí 

angličtinu jiný učitel, tento problém bývá menší a děti přijímají na začátku 

hodiny jazyk přirozeněji. 

Jednoznačnou nevýhodou je fakt, že minimum angličtinám a třídních 

učitelů spolupracuje na takové úrovni, aby byli schopni zajistit v hodinách 

angličtiny souvislost se zpracovávaným projektem či učivem. Děti bývají 

vytrženy z kontextu a v hodinách angličtiny pracují zcela odděleně. 

Efektivita výuky za výše uvedených organizačních podmínek 

Paní učitelka je přesvědčena, že efektivita výuky je přímo úměrná 

pedagogickým kvalitám učitele. Nelze jednoznačně říci, která z možností je 

lepší. Pokud ale ovládá třídní učitel anglický jazyk, považuje to paní učitelka za 

velké pozitivum a významný motivační prvek pro žáky. 

Používané principy a metody programu Začít spolu, které považuje paní 

učitelka za efektivní při výuce angličtiny 

Paní učitelka vždy začíná hodinu angličtiny ranním kruhem. V kruhu se pak 

s dětmi schází i při vysvětlování nového a hodnocení ukončených aktivit. Za 
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velmi důležitý prvek ve svých hodinách považuje třífázový model výuky (EUR -

evokace, uvědomění, reflexe). Je důležité, aby děti vždy znaly důvod, proč se 

danou věc mají naučit, к čemu jim to „bude dobré". Paní učitelka uplatňuje 

individuální přístup к žákům. Děti pracují společně, ve skupinách, dvojicích i 

samostatně. Veškerá výuka anglického jazyka probíhá ve všech ročnících 

pouze v angličtině. Paní učitelka se nikdy nesnaží vysvětlovat něco žákům 

česky. Pokud něčemu nerozumí, musí na vše přijít sami dle gest, mimiky a 

pantomimy učitele. 

Bilingvní třída v porovnání se třídou běžnou 

Bilingvní třída podle paní učitelky odstraňuje u dětí ostych mluvit anglicky. Vědí, 

že v anglických centrech a hodinách vyučovaných v angličtině není jiná 

alternativa, proto si mnohem dříve přivyknou na skutečnost, že komunikují jen 

v anglickém jazyce než děti v běžné třídě. 

Děti z bilingvního prostředí jsou výbornými pomocníky pro motivaci 

ostatních. Tím, že s paní učitelkou bez problémů komunikují anglicky, podněcují 

ostatní žáky ke spolupráci, protože každé dítě je přirozeně zvídavé a rádo 

vyjadřuje svůj názor a postoj к probírané situaci či к řešenému problému. 

Naopak děti z českého rodinného zázemí pomáhají svým bilingvním 

kamarádům v oblasti českého jazyka. Obě strany se tak učí navzájem - jedna 

od druhé. O toto oboustranné obohacování jsou děti z běžných tříd ochuzeny. 

V bilingvní třídě je nutno mnohem více dbát na individualizaci jazykové 

výuky. Zatímco žáci v běžné třídě mají většinou v angličtině srovnatelné znalosti, 

děti pocházející z bilingvního prostředí bývají zpočátku jazykově na zcela jiné 

úrovni než děti z českých rodin, kterých je v bilingvní třídě většina. Je tedy 

nutné připravovat takové úkoly, aby motivovaly jedny i druhé. Paní učitelce se 

osvědčilo zadávat úkoly na různých úrovních (levels) zvládání jazyka. Všechny 

děti pracují v zásadě na stejném úkolu, každý ho má ale upravený dle svých 

jazykových schopností. Učitel by měl vystupovat pouze v roli pomocníka, 

asistenta při činnostech, které mají procvičit či prověřit úroveň zvládnutí učiva. 
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4.4.2 Zhodnocení a dílčí interpretace výsledků výzkumu 

Po absolvování náslechů, zpracování záznamů z pozorování a interpretaci 

hloubkového rozhovoru s učitelem jsem dospěla к závěru, že je možné 

pozorovat rozdíly ve výuce při různých organizačních podmínkách, konkrétně 

učí-li anglický jazyk třídní či jiný učitel. Domnívám se, že pro zajištění efektivní 

výuky angličtiny je vhodnější, učí-li tento předmět třídní učitel. Nyní uvedu 

vysvětlení svého závěru. 

Jsem přesvědčena, že angličtina by neměla být izolovaným předmětem. 

Anglický jazyk jako mezinárodní prostředek komunikace má v dnešní době 

velmi silnou pozici. Škola by měla zajišťovat kvalitní výuku tohoto jazyka, aby 

umožnila žákům uspět jak na pracovním trhu tak i v osobním životě. Témata, o 

kterých by měli být schopni hovořit, přesahují do všech ostatních předmětů. 

Podle mého názoru je tedy velice prospěšné propojit výuku anglického jazyka 

s ostatními předměty, což je nejsnáze proveditelné za předpokladu, učí-li 

anglický jazyk třídní učitel. Ten může každý projekt, kterým se děti zabývají, 

zpracovat tak, že jeho součástí budou úkoly v anglickém jazyce, či vložit aktivitu 

v angličtině kdykoli během dne, naskytne-li se k tomu vhodná situace. Tím, že 

žákům zajistí častější styk s angličtinou (vkládání úkolů v angličtině do práce 

v centrech, ranní zpráva, instrukce v angličtině, vyhledávání informací 

z anglických zdrojů, píseň, říkanka, atd.), dosáhne velkého zvýšení efektivity 

výuky jazyka. 

Pokud není možné, aby třídní učitel zároveň učil ve své třídě angličtinu, 

může být přesto výuka angličtiny efektivní, a to za určitých podmínek. Hlavní 

podmínku spatřuji v kvalitní komunikaci a spolupráci třídního učitele a učitele 

angličtiny. Dohromady si musí sdělovat, která témata a učivo ve svých hodinách 

zpracovávají a přinášet konkrétní nápady, jak implementovat angličtinu do 

projektu. Spolupráce by měla být velmi úzká a v ideálním případě by měla 

začínat společným vytvářením časových a tematických plánů. I za podmínek, 

kdy angličtinu neučí třídní učitel, považuji za téměř nutné, aby měl alespoň 

základní znalost anglického jazyka a mohl tak v průběhu dne, naskytne-li se 

k tomu příležitost, zařadit krátké aktivity související s angličtinou. 
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4.5 Případová studie - Bilingvní třída 

Jak lze definovat slovo bilingvismus? Na tuto otázku se snažili najít odpověď 

autoři Harding-Esch a Riley, kteří ve své knize Bilingvní rodina (2008) uvedli 

několik definic tohoto pojmu od různých autorů, například: 

> Bilingvismus je schopnost ovládat dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího 

(L. Bloomfield, 1993) 

> Bilingvismus začíná v okamžiku, kdy je mluvčí jednoho jazyka schopen 

tvořit celistvé a smysluplné promluvy v jiném jazyce (E. Haugen, 1953) 

> Bilingvismus je zcela relativní jev... Budeme jím tedy chápat střídavé 

užívání dvou či více jazyků jedním člověkem (W. F. Mackey, 1962) 

> Bilingvní či celostní pojetí bilingvismu považuje bilingvního člověka za 

integrovaný celek, který nelze nijak snadno rozdělit na dvě samostatné 

části. Bilingvista není sumou dvou úplných či neúplných monolingvistů; 

jde spíš o jedinečnou a specifickou jazykovou konfiguraci (F. Grosjean, 

1992). 

(Harding-Esch, Riley, 2008, s. 40) 

Cizí jazyk(y) se dnes učí každý, ale lidí, o kterých by se dalo říci, že jsou 

bilingvní, je velmi málo. Nezřídka se ve své praxi setkávám se studenty, kteří se 

učili anglický jazyk mnoho let na základní, střední i vysoké škole, a přesto 

nejsou schopni vytvořit větu, natož souvisle v tomto jazyce hovořit. Do stadia, 

kdy člověk dokáže plynule mluvit v cizím jazyce, se dostane malé procento lidí. 

Zamyslíme-li se nad možnými příčinami, je nutné uvědomit si, jak se děti 

s cizím jazykem seznamují. A zde podle mého názoru začíná ten problém. Děti 

se již od útlého věku učí anglický jazyk místo toho, aby se učily v anglickém 

jazyce. Postupně si osvojují izolovaná slovíčka, gramatiku, pravidla, učí se 

výjimky, a když se potom mají na dovolené zeptat, kde je nejbližší obchod, či 

objednat si limonádu, nedokáží to. Výuka se zaměřuje na formu, ne na obsah 

sdělení. Jazyk přitom ze své podstaty slouží к předávání a získávání informací, 
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měl by být prostředkem komunikace. Situace, při nichž člověk cizí jazyk používá, 

musí být reálné, nikoli uměle vytvořené. Jedině tak se dítě bude učit spontánně, 

stejně jako když se učilo mateřský jazyk. K tomu dodávají Greger a Ježková: 

ke spontánnímu osvojování druhého jazyka může docházet pouze 

v bilingvním prostředí..." (2007, s. 126) 

Bilingvní program by tedy mohl splňovat podmínky pro efektivní osvojování si 

druhého jazyka. 

Základní škola, na které jsem prováděla svůj výzkum, je od školního roku 

2006/2007 zařazena do sítě bilingvních škol. К tomuto kroku se škola rozhodla 

na základě stále se zvyšujícího zájmu rodičů o intenzivní výuku anglického 

jazyka. V uplynulém i tomto školním roce škola otevřela jednu bilingvní první 

třídu. Ve svém výzkumu se zaměřím na tu první z nich, konkrétně 2.A, kterou 

jsem sledovala již minulý rok a s velkým zájmem ji pozoruji dál. 

Ve 2.A je tento rok 18 žáků, z toho 9 dívek. Tři děti pocházejí 

z bilingvních rodin, i když situace je u každého jiná: první z nich je z česko-

anglické rodiny, druhé z česko-libyjské rodiny, ve které se mluví anglicky a 

poslední z česko-kubánské. V poslední zmíněné rodině se mluví česky a 

španělsky, dívka si ale neuvěřitelně rychle osvojuje angličtinu a hovoří tedy 

třemi jazyky. Několik dětí navštěvovalo anglické školky či přípravné ročníky na 

anglických školách. 

Vzhledem к tomu, že všechny děti prošly přijímací zkouškou, dá se 

předpokládat, že jsou nadané na studium jazyků. Tato zkouška se skládá z 

jazykové nápodoby, kdy má dítě zopakovat věty od krátkých po dlouhé. Sleduje 

se výslovnost i napodobení intonace. Další částí zkoušky je zpěv libovolné 

písně, kde se hodnotí hudební sluch. Nakonec je dítě požádáno o 

zapamatování si jmen pěti plyšových zvířat. Tento úkol se vztahuje ke zjištění 

úrovně krátkodobé paměti. 

Výuka v bilingvní třídě probíhá stejně jako v ostatních třídách prvního 

stupně podle metodiky Začít spolu. Děti pracují na projektech, je jim 

poskytována maximální individualizace, jsou vedeni к samostatnosti a 

к přijímání zodpovědnosti za své vlastní učení. Důležitým prvkem při výuce je 
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podpora spolupráce a vzájemné pomoci, čímž dochází k přesahu do sociální 

oblasti. Velký důraz je kladen na spolupráci rodičů, žáků a učitele. 

D e n začíná ranním kruhem, při kterém s e všichni pozdraví a mají možnost k e 

sdílení svých prožitků a názorů se spolužáky i paní učitelkou. Je to čas, kdy děti 

čtou ranní zprávu od paní učitelky a dozvídají se, co budou dnes ve škole dělat. 

Po ranním kruhu následuje rozvoj gramotnosti a poté práce na projektu 

v centrech aktivit. V závěrečném hodnotícím kruhu probíhá sebehodnocení dětí. 

Žáci posuzují práci, kterou ten den udělali, popisují, jak se jim pracovalo, 

případně se jinak vyjadřují к uplynulému dni. Paní učitelka považuje ranní a 

hodnotící kruh za zcela zásadní, a proto je na tyto části dne vždy přítomna. 

Na výuce se podílí kromě paní učitelky a asistentky pedagoga také rodilá 

mluvčí, která přichází do vyučování celkem třikrát týdně, a to dvakrát na 45 

minut ráno a jednou na 90 minut odpoledne. Tento den pracují děti v centrech 

aktivit dopoledne. Asistentka je na přání paní učitelky přítomna při všech 

hodinách angličtiny a při práci v centrech. Je tak dosaženo maximální možné 

efektivity. 

Předměty Matematika, Tělesná, Hudební a Výtvarná výchova, Člověk a 

práce, Tvořivá dramatika a samozřejmě Anglický jazyk jsou na základě povolení 

MŠMT vyučovány převážně v anglickém jazyce, Člověk a jeho svět a Český 

jazyk potom v jazyce českém. Pro jasné rozlišení, který jazyk mají zrovna děti 

používat při které hodině, slouží plyšová postava Harry, kterou paní učitelka 

přináší do všech anglických částí dne. 

Pro zajištění podnětného prostředí se paní učitelka snaží získávat a 

používat nejmodernější materiály, které jsou dostupné na našem trhu a které 

odpovídají specifickým potřebám bilingvní třídy. Učebnicím a ostatním 

materiálům se budu podrobně věnovat v kapitole 4.5.2. 

Tématem následující kapitoly je interpretace hloubkového rozhovoru s paní 

učitelkou z bilingvní třídy. Rozhovor se mimo jiné týkal vzdělávacích strategií 

bilingvního programu, systému školských dokumentů ve specifickém pojetí 

bilingvního programu a předmětům, které jsou vyučovány v anglickém jazyce. 
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4.5.1 Interpretace hloubkového rozhovoru s učitelem 

V této kapitole interpretuji hloubkový rozhovor s paní učitelkou z bilingvní třídy. 

Hovořily jsme zejména o celkovém pojetí bilingvního programu, o strategiích, 

cílech a organizaci práce. Paní učitelka mi vysvětlila, jakým způsobem 

vypracovala Školní vzdělávací program pro bilingvní třídu a představila mi 

tematický plán, který se dnes nazývá Časový. Dále jsme mluvily o předmětech, 

které jsou vyučovány v anglickém jazyce. Paní učitelka se vyjádřila к některým 

didaktickým otázkám, mluvily jsme o spolupráci s rodilou mluvčí i o konkrétních 

používaných učebnicích, materiálech a zdrojích. 

Paní učitelka učí sedmým rokem a má zkušenosti ze čtyř českých 

základních škol a z jedné mezinárodní školy, kde výuka probíhá podle britského 

kurikula. Z této školy si přinesla nejvíce zkušeností a představ pro svou budoucí 

praxi. Na nynější základní škole byla požádána o založení bilingvního programu, 

což považuje za velkou výzvu. V tomto školním roce již na škole existují 

bilingvní třídy dvě, stala se tedy koordinátorkou bilingvního programu. Práce ji 

velmi naplňuje a baví, což je ostatně poznat při první pronesené větě týkající se 

bilingvního programu, během prvních pěti minut ve třídě i na způsobu, jakým 

komunikuje s dětmi a jejich rodiči. 

Bilingvní program 

Bilingvní program se snaží poskytovat žákům obsahově a jazykově 

integrovanou výuku v českém a anglickém jazyce vedoucí к naplnění cílů 

základního vzdělávání. Významným faktorem při výuce v bilingvních třídách je 

poskytování dostatečných příležitostí pro používání jazyka v přirozeném 

kontextu a umožňování žákům získat jistotu nezbytnou pro úspěšnou 

komunikaci. Jazyk je pojímán jako komunikační prostředek. Snahou je vytvoření 

co nejpřirozenějšího prostředí pro jeho použití. Situace, kdy žáci cizí jazyk 

používají, nejsou vázány pouze na vyučovací jednotku jako takovou, ale z velké 

části i na běžnou komunikaci a interakci při každodenních činnostech. Je tu 

tedy zřetelná snaha o posun z roviny školního prostředí do reálného života tak, 

aby byli žáci schopni úspěšně řešit běžné situace. 
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Organizace výuky 

Jak již bylo jednou zmíněno, alfou a omegou výuky je pro paní učitelku práce 

v kruhu. Tento způsob organizace nevyužívá pouze na začátku a na konci 

vyučování, ale kdykoli během dne, naskytne-li se pro to vhodná situace. Paní 

učitelka na práci v kruhu oceňuje zejména okamžitou zpětnou vazbu od dětí a 

blízký kontakt s žáky. Přestože je kruh náročnější na disciplínu a udržení 

pozornosti dětí, je práce v něm díky stanovení pravidel velmi efektivní. 

Při hodinách angličtiny, kdy je přítomna paní asistentka a rodilá mluvčí, 

pracují děti většinou ve třech skupinách. Učitelky se předem domlouvají, které 

materiály budou používat a jak bude hodina probíhat. Je tedy uplatňována 

metoda co-teaching. Práce má většinou souvislost s projektem, který zrovna 

děti zpracovávají. Může se také vztahovat k tomu, co se v dané době děti učí 

v českém jazyce (např. velká písmena na začátku věty, interpunkce). Důraz je 

kladen na využívání obsahově a jazykově integrované výuky, tzv. CLIL, který je 

snadno aplikovatelný zejména při matematice a v hudební, tělesné a výtvarné 

výchově. 

Obsah kurikulárních dokumentů 

Paní učitelka vypracovala na základě RVP ZV Školní vzdělávací program (ŠVP) 

pro 2. ročník bilingvního programu. Tento dokument se vyjadřuje ke všem 

čtyřem jazykovým dovednostem, které si žáci osvojují: receptivním, tj. poslech 

s porozuměním, čtení s porozuměním, a produktivním, tj. psaní a mluvený 

projev. Při výuce čtení sehrává důležitou roli fakt, že čtení v českém jazyce je 

vyučováno genetickou metodou, která koresponduje s přístupem к výuce čtení 

v jazyce anglickém. 

Při osvojování produktivních dovedností jsou žáci seznamováni s anglickým 

fonetickým systémem a jeho použitím; v psaní se žáci již od první třídy učí 

zapisovat pomocí anglického grafického systému. Prozatím děti píší v angličtině 

tiskacím písmem, psací písmo (které se od anglického tiskacího liší velmi málo), 

se žáci budou učit pravděpodobně až ve třetím ročníku. 

ŠVP obsahuje podrobně rozepsané učivo a očekávané výstupy týkající se 

jazykových dovedností (viz Příloha 1). 
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Dále paní učitelka vypracovala Časový plán (viz Příloha 2), který se 

věnuje tematickým oblastem naplánovaným na každý jednotlivý měsíc a je 

propojen s předmětem Člověk a jeho svět (např. Prázdniny, Jsem školák, 

Podzim, Zvířata, Rodina, Zaměstnání, atd.) I v tomto dokumentu je uvedeno 

konkrétní učivo a očekávané výstupy, tentokrát vztahující se к tematickým 

oblastem. 

Předměty vyučované v anglickém jazyce 

Výuka v bilingvní třídě probíhá jak v českém, tak v anglickém jazyce. 

V angličtině jsou kromě Anglického jazyka vyučovány předměty Matematika, 

Tělesná, Hudební a Výtvarná výchova, Člověk a práce a Tvořivá dramatika. 

Paní učitelka využívá к výuce těchto předmětů v angličtině kromě učebnic také 

internet, kde je možné vyhledat spoustu anglických písní, pracovních listů a her 

zejména na rozvoj čtení, psaní či týkajících se matematiky a vědy. Za všechny 

internetové zdroje uvedu alespoň dva, a to: www.MathSphere.co.uk a 

www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/. 

V tělesné výchově využívá paní učitelka program YogaKids. Tento 

program je vymyšlen speciálně pro děti, které při něm nejen cvičí jógu, ale 

zároveň se učí abecedu a postupně také pokyny к jednotlivým cvikům 

(www.yogakids.com/). 

Ve výtvarné výchově a předmětu Člověk a práce se aktivity vždy váží 

к právě zpracovávanému projektu. Velkým pomocníkem je tu opět internet. 

Co se týče výchovy hudební, je třeba zmínit nadstandardní vybavení 

třídy technikou. Kromě CD přehrávače je к dispozici také počítač s připojením 

na internet a reproduktory. Díky této technice mají děti přístup mimo jiné 

к oblíbené webové stránce www.youtube.com, na které je uložen bezpočet 

písní a skladeb. Kromě toho používá paní učitelka CD, například písně a 

říkanky od Carolyn Graham. 

Tvořivá dramatika poskytuje prostor pro hry na rozvoj komunikace a 

komunikačně-sociální hry, pro něž paní učitelka využívá například anglické 

vydání společenské hry Vadí? Nevadí! aneb všichni jsme stejní s názvem 

DIVERSITY Learn To Respect The Difference (ROZMANITOST Nauč se 
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respektovat odlišnost). Děti se učí umění tolerance a respektu к druhým bez 

ohledu na vzájemné odlišnosti. 

Je důležité uvést, že přestože je velká část předmětů vyučována 

v anglickém jazyce, děti jsou seznámeny s veškerou terminologií vždy i v jazyce 

českém, a to v českých částech dne. Paní učitelka důsledně odděluje anglické 

a české části dne a nikdy s dětmi nemluví oběma jazyky. Totéž je v rámci 

možností vyžadováno od žáků. Pro jasné rozlišení, který jazyk mají zrovna děti 

používat při které hodině, slouží plyšová hračka Harry, kterou paní učitelka 

přináší do všech anglických částí dne. 

Učebnice 

Protože není možné přesně předem odhadnout potřeby dětí a nakoupit všechny 

učebnice před začátkem školního roku, doplňuje je paní učitelka postupně 

podle toho, jak rychle žáci postupují a jakým směrem se výuka ubírá. Nejvíce 

vhodných materiálů nakupuje paní učitelka od společnosti Macmillan, která 

pružně reaguje na potřeby trhu, a její učebnice splňují náročné požadavky 

bilingvní třídy. 

Poté, co mi paní učitelka umožnila prohlédnout si učebnice, s kterými 

s dětmi pracuje, jsem se rozhodla věnovat se tomuto tématu podrobněji a 

detailně zmapovat nejdůležitější materiály, které jsou v bilingvní třídě používány. 

Výukovým materiálům a metodám bude věnována následující kapitola. 
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4.5.2 Výukové materiály a metody používané ve zkoumané bilingvní třídě 

V této kapitole se budu věnovat detailnímu popisu hlavních výukových materiálů 

používaných v bilingvní třídě včetně metod, kterými s nimi paní učitelka pracuje. 

Před tím, než se dostanu к samotným učebnicím, zmíním důležité informace o 

tom, co konkrétně se žáci učí. 

V druhém ročníku bilingvní třídy je v anglické části dne hlavní pozornost 

zaměřena na rozvoj gramotnosti. Žáci se postupně učí slyšet a identifikovat 

jednotlivé hlásky, které tvoří mluvené slovo, učí se písmena (či jejich 

kombinace), která reprezentují různé fonémy, dále správně vyslovovat anglická 

slova a správně je zapisovat. Protože anglický jazyk, narozdíl od českého, není 

fonetický, je proces učení se zmíněným dovednostem (tzv. phonics) delší. 

Je třeba, aby děti porozuměly vztahu mezi anglickými hláskami 

(výslovností) a způsoby, jak je zaznamenáváme (píšeme). Phonics pomáhá 

dětem stát se lepšími čtenáři a pisateli tím, že jim poskytuje některé strategie a 

pravidla jak číst, psát a vyslovovat nejen ta slova, která znají, ale i slova nová. 

Protože je většina anglických slov foneticky pravidelná (například cat a sheep), 

budou děti díky znalosti těchto pravidel schopni slova správně přečíst a napsat. 

Žáci se postupně naučí přes 40 anglických fonémů, pro které je 

používáno dohromady 26 písmen abecedy vyskytujících se v různých 

kombinacích. Některé fonémy jsou zaznamenány dvěma či více písmeny, např. 

slovo sheep se skládá z pěti písmen, ale jen tří fonémů: sh-ee-p (písmena sh 

dávají dohromady jeden foném, stejně tak jako písmena ее). 

(Fidge, 2006a, str. 2; ŠVP 2. ročníku bilingvní třídy pro AJ) 

Pro výuku výše zmíněných dovedností používá paní učitelka celou řadu 

výukových materiálů. Nejde však o učebnice, ve kterých by se žáci učili 

„jen" číst a psát. Jedná se o velmi propracovaný systém materiálů, které jsou 

propojeny jazykově i obsahově a přesahují do ostatních předmětů. Mezi hlavní 

používané materiály patří: Jolly Phonics Starter Kit (Jolly Learning), Reading 

Comprehension 1, 2 (Macmillan), Phonics Workbook 1, 2 (Macmillan), Little 

Explorers А, В (Macmillan), Oxford Reading Tree (OUP), Readers (Macmillan). 
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JOLLY PHONICS STARTER KIT 

Sada Jolly Phonics představuje pečlivě 

propracovanou metodu výuky čtení a 

psaní pro žáky předškolního a mladšího 

školního věku. Děti se učí číst tak, že 

spojují hlásky a fonémy do slov. Zároveň 

se učí psát, a to identifikováním hlásek 

ve slovech a spojením těchto hlásek 

s příslušnými písmeny. Obr. 4.1 Jolly Phonics Starter Kit 

http://www.iollylearninq.co.uk/ 

Tato metoda výuky čtení a psaní využívá hned několik smyslů - zrak, sluch a 

hmat. Pro každý foném se děti naučí určitou krátkou činnost, díky které si daný 

foném zapamatují (jednotlivé činnosti jsou uvedeny níže). Zapojením pohybu se 

proces učení urychluje. Děti si s danou činností spojí určitý foném, který 

z daného pohybu vyplývá, a dokáží si jej snadno vybavit. Jedná se o metodu 

TPR (Total Physical Response), která je pro děti velmi zábavná a usnadňuje jim 

učení. 

Se sadou Jolly Phonics se žáci naučí: fonémy, psát písmena, spojovat 

hlásky ve slovo, rozpoznávat hlásky ve slovech a pravopis obtížných slov. 

1. Fonémy 

V Jolly Phonics se děti neučí pouze abecedu, ale 42 hlavních fonémů. Tyto 

fonémy jsou rozděleny do sedmi skupin (www.iollvlearning.co.uk/jp.htm): 

1 . s, a, t, i, p, n 
2 . c k, e, K, r, m, d 
3 . g, o, u, l, j , b 
4 . ai, j , oa, Le, ее, or 

5. z, w, ng, v, oo, oo 

6. y, x, ch, sh, th, t h 
7 . qu, ou, oi, ue, er, ar 
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Pro každý z uvedených fonémů se děti naučí jednu krátkou činnost, která jim 

pomůže zapamatovat si písmeno(a), které(á) ho reprezentují. Děti si jsou 

postupně jistější a časem nejsou doprovodné činnosti potřeba. V současné 

době žáci dokončují pátou skupinu fonémů, umí jich tedy zatím 30. 

Paní učitelka učí žáky pro každé písmeno jeho „zvuk", ne název. Například 

písmeno n čtou děti opravdu n, nikoli en. Tento způsob pomáhá spojování 

hlásek do slov. Názvy písmen se děti naučí později. 

Písmena nejsou představena v abecedním pořadí. V první skupině se vyskytují 

ta písmena, která tvoří více jednoduchých tří-písmenných slov než kterýchkoli 

jiných šest písmen. Písmena b a d nejsou součástí jedné skupiny, aby nedošlo 

к zaměňování. 

2. Psaní písmen 

Při psaní je dbáno na správné hygienické návyky. Děti začínaly písmenem c, 

protože tvoří základ pro některá další písmena, jako například d. V Jolly 

Phonics Video a ve Velkých knihách je ukázáno, jak správně napsat všechna 

písmena (viz Obr. 4.2) 

Bod označuje místo, kde dítě 

začíná psát, dále pokračuje dle 

směru šipek. Žáci mají také 

к dispozici pracovní listy, ve 

kterých je opět naznačen postup 

správného psaní písmene. 

Až začnou děti psát psacím písmem, bude jejich psaní plynulejší a 

pravděpodobně se zlepší jejich pravopis. Jsou-li slova psána jedním pohybem, 

je snadnější napsat je správně. Jolly Phonics používá typ písma, který se 

nazývá Sassoon Infant typeface. Tento typ písma byl navrhnut speciálně pro 

děti, které se čtením a psaním začínají. 

Obr. 4.2 Velká kniha s ukázkou postupu 

při psaní malého písmene a 
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3. Spojování 

Děti v bilingvní třídě se učí číst metodou hláskování a následného spojení 

hlásek ve slovo. Žáci začínali se slovy jako b-u-s, t-o-p, c-a-t, h-e-n, tedy 

jednoduchými tří-písmennými slovy, kde jedno písmeno odpovídalo jednomu 

fonému. 

Některé fonémy jsou reprezentovány dvěma písmeny, například sh. Paní 

učitelka vede od začátku děti к tomu, aby vyslovovaly sh (české š), nikoli s-h. 

Žáci jsou postupně schopni tyto fonémy, skládající se ze dvou písmen, 

rozpoznat i ve slovech (např. f-ee-t). 

Dále se děti učí vyslovovat shluky souhlásek na počátku slov (např. bl, cl, 

fl, pl, dr, fr, st, tw, str) i na jejich konci (např. Id, If, Ik, Im, et, pt, nd). (Kompletní 

přehled shluků souhlásek je uveden v Příloze 1 - ŠVP 2. ročníku bilingvního 

programu.) Vyslovují-li děti shluk hlásek, jako např. ve slově flag, hláskují slovo 

následovně: fl-a-g. Vede to к větší plynulosti ve čtení. 

4. Rozpoznávání hlásek ve slovech 

Při hláskování slov se děti učí nejdříve rozpoznat první hlásku ve slově, poté 

poslední a nakonec tu uprostřed. Začíná se s jednoduchými, tří-písmennými 

slovy, jako je cat či hot. Dětem pomáhá vyťukávání hlásek. Tři ťuknutí 

znamenají tři hlásky (fonémy). Postupně paní učitelka přidává obtížnější slova, 

která obsahují shluky souhlásek (např. fish). Toto slovo obsahuje sice čtyři 

písmena, ale jen tři hlásky, f-i-sh. 

5. Pravopis obtížných slov 

Paní učitelka využívá několik metod, jak děti naučit obtížná, nepravidelná slova. 

Při metodě Look, Cover, Write and Check (L-C-W-C; podívej se, zakryj, napiš a 

zkontroluj) si žák prohlédne tu část slova, která je obtížná. Může si vyzkoušet 

napsat slovo do vzduchu a přitom hláskovat. Potom slovo zakryje a pokusí se 

ho napsat. Následně zkontroluje, jestli ho napsal správně. 

Děti píší jednou za týden tzv. Spelling test (Test z pravopisu). Každý 

pátek dostanou seznam deseti obtížných anglických slov, které se doma učí 

právě metodou L-C-W-C (Obr. 4.3). Další pátek z nich píší „test" (Obr. 4.4-5). 
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Obr. 4.3 Obr. 4.4 Obr. 4.5 

Po dopsání testu vždy následuje kontrola, při které paní učitelka používá 

metodu Say it as it sounds (Řekni to, jak to zní). Děti vysloví dané slovo tak, 

aby byla každá v něm obsažená hláska slyšet. 

The Actions (činnosti) 

Na tomto místě uvedu anglické fonémy ze všech sedmi skupin tak, jak jsou 

s nimi postupně žáci seznamováni, a k nim odpovídající činnosti, které se děti 

postupně v Jolly Phonics učí. 

а /эе/ Poklepávejte prsty nad loktem, jako kdyby po vás lezli mravenci a říkejte 

SKUPINA 1 

s Paží naznačte pohyb hada ve tvaru s a říkejte ssssss. 

a, a, a. 

t Otáčejte hlavu ze strany na stranu, jako kdybyste sledovali hru tenisu 

a říkejte t, t, t. 

i Předstírejte, že jste myš, prsty naznačujte fousky a říkejte i, i, i. 

p Předstírejte sfoukávání svíčky a říkejte p, p, p. 

n Roztáhněte paže, dělejte zvuk jako letadlo a říkejte nnnnnn. 
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SKUPINA 2 

с к /к /Zvedněte ruce a luskejte prsty, jako byste hráli na kastaněty. Říkejte ck, 

ck, ck. 

e Předstírejte, že rozklepnete vejce o pánev a nalijete ho do pánve. Říkejte 

e, e, e. 

h Mějte ruku před ústy a lapejte po dechu, říkejte h, h, h. 

r Předstírejte, že jste štěně, které se pere o kus hadru, lomcujte jím ze 

strany na stranu a říkejte rrrrrr. 

m Hlaďte si břicho, jako když vidíte dobré jídlo a říkejte mmmmmm. 

d Pohybujte rukama nahoru a dolů, jako když hrajete na bubny a říkejte d, 

d .d . 

SKUPINA 3 

g Točte rukou ve spirále, jako když odtéká voda a říkejte g, g, g. 

0 Předstírejte, že vypínačem rozsvěcíte a zhasínáte a říkejte o, o; o, o. 

u /л/ Předstírejte otevírání deštníku a říkejte u, u, u. 

1 Předstírejte, že lížete lízátko a říkejte 111111. 

f Lehce к sobě přibližte dlaně, jako když vypouštíte vzduch z nafukovací 

hračky. Říkejte f f f f f f. 

b Předstírejte úder pálkou do míče a říkejte b, b, b. 

SKUPINA 4 

ai le i / Předstírejte, že vás bolí ucho, rukou si ucho přikryjte a říkejte ai, ai, ai. 

j /d3/ Představte si, jak vypadá želé a pokuste se jej napodobit. Říkejte j, j, j. 

oa /ou/ Dejte ruku před ústa, jako byste udělali něco špatného a řekněte oh, oh, 

oh. 

ie lail Postavte se do pozoru a zasalutujte. Řekněte ie, ie, ie. 

ее or Dejte ruce na hlavu, jako by to byly uši osla a říkejte eeyore, eeyore. 

/i://о:/ 
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SKUPINA 5 

z Dejte si ruce v bok a předstírejte, že jste včela. Říkejte zzzzzz. 

w Foukejte do otevřené dlaně jako vítr, říkejte wh, wh, wh. 

ng /г\/ Představte si, že jste vzpěrač, zvedněte těžkou činku nad hlavu a 

řekněte ng... 

v Předstírejte, že držíte volant nákladního vozu a říkejte vvvvvv. 

00 o o Pohybujte hlavou dopředu a dozadu, jako byste byli kukačkou 

/и/ /и:/ v hodinách a říkejte и, oo; u, oo. 

SKUPINA 6 

y /j/ Předstírejte, že jíte jogurt a říkejte у, у, y. 

x Předstírejte, že někoho rentgenujete a říkejte ks, ks, ks. 

ch /tj/ Pohybujte pažemi na bocích a předstírejte vlak. Říkejte ch, ch, ch 

sh /// Dejte si ukazováček před ústa a říkejte shshsh. 

th th Předstírejte, že jste zlobiví klauni a vyplázněte jazyk trochu na th a více 

/6/ /9/ na th (this and thumb). 

SKUPINA 7 

qu /kv/ Dlaněmi udělejte kachní zobák a řekněte qu, qu, qu. 

ou /аи/Předstírejte, že je váš prst jehla, kterou jste se píchli do palce a říkejte 

ou, ou, ou. 

01 /01/ Dejte si dlaně к ústům a křičte na druhou loď oi! ahoy! 

ue /ju/Ukazujte na děti kolem vás a říkejte you, you, you. 

er Dejte ruce přes sebe - udělejte mixer a předvádějte jeho zvuk ererer. 

ar Široce otevřete ústa a řekněte ah. (britská angličtina) 

Paní učitelka používá celou sadu Jolly Phonics, konkrétně Jolly Phonics Starter 

Kit (viz Obr. 4.1 výše), která je navržena speciálně pro práci ve třídě. Skládá se 

z těchto částí: The Phonics Handbook, Jolly Phonics Word Book, Jolly Phonics 

Video 1, 2, Finger Phonics Big Books 1-7, Jolly Phonics Wall Frieze, Alternative 
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Spelling + Alphabet Poster, Tricky Word Wall Flowers, Jolly Phonics Cards, 

Letter Sound Strips. Některé z těchto výukových materiálů představím. 

The Phonics Handbook (Obr. 4.6) 

Tato kniha je nejdůležitější částí celé sady. Je 

kompletním zdrojem pro výuku čtení a psaní. Na více 

než 100 kopírovatelných stranách představuje 42 

hlavních fonémů v angličtině, následují pracovní listy 

a hry procvičující čtení a pravopis. 

http://www.iollylearning.co.uk/ 

Jolly Phonics Word Book (Obr. 4.7) 

Word Book neboli slovník je zdrojem pro učitele. 

Obsahuje skupiny slov, které jsou seřazeny dle obtížnosti 

a některých dalších kritérií. 

http://www.iollylearning.co.uk/ 

Jolly Phonics CD-ROM (Obr. 4.8) 

Součástí sady je také dvoudílné video. Obsahuje 

příběhy tří zvířecích kamarádů - myšky, šneka a 

včelky, z nichž jediná myška umí číst a psát, a tak tyto 

základní dovednosti učí své přátele. Ve zvířátkách lze 

pozorovat různé typy žáků - zatímco jednomu jde 

učení snadno (má ale jiné problémy, například je stále 

hladový), druhému se zdá čtení a psaní velmi složité. Obr. 4.8 

http://www.iollylearning.co.uk/ 

Obr. 4.6 

Obr. 4.7 
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Nevzdává se ale, a i přes neúspěchy pokračuje v učení. Příběhy tedy 

nepochybně obsahují i výchovný prvek. 

Finger Phonics Big Books 1-7 (Obr. 4.9) 

Big Books, čili velké knihy, pomáhají učitelům 

představit 42 hlavních fonémů anglického 

jazyka celé třídě. Na každé dvoustraně je 

představena jedna činnost (action), která 

naznačuje, jak správně vytvořit daný foném. 

Obrázek doplňují příklady slov obsahující 

daný foném. Na konci knih jsou cvičení, které 

je možno vypracovat s celou třídou. Obr. 4.9 

http://www.iollylearning.co.uk/ 

Detailní obrázky na každé straně představují části příběhů, a proto žáky 

zaujmou a spustí jejich představivost. Zároveň si díky obrázkům děti rozšiřují 

slovní zásobu. Paní učitelka využívá metodu Sdílené čtení, při které čte a děti 

sledují (čtou) text spolu s ní. Poté čtou děti a paní učitelka poslouchá a opravuje 

případné chyby ve výslovnosti. Pro zvýšení efektivity probíhá sdílené čtení 

v malých skupinách. 

Každá ze sedmi velkých knih pokrývá jednu ze sedmi skupin fonémů. 

READING COMPREHENSION 1,2 (Macmillan Foundation Skills; Obr. 4.10) 

Tato učebnice pro výuku čtení щrgy°nU" 

s porozuměním zahrnuje širokou škálu 

typů textů včetně beletrie, poezie a 

populárně naučné literatury. Skládá se 

z dvaceti podnětných úryvků, na které 

navazují činnosti na úrovních: 

Obr. 4.10 

Í»M олй»°1> II»' » 0 Whl" nt"W d* 
ih.y mäh*? _ 

•NC Tlsm», ^ м̂  

Ут * 
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> textu (úkoly vztahující se k porozumění textu ve třech úrovních obtížnosti) 

> vět (práce spojená s větnou stavbou, interpunkcí a gramatikou) 

> slov (pravopis a práce se slovní zásobou). 

Paní učitelka na této učebnici oceňuje zejména fakt, že je možné obsažená 

témata různými způsoby uchopit a rozvinout. V této době žáci používají první díl 

této učebnice, přibližně od pololetí budou pokračovat druhým dílem. 

LITTLE EXPLORERS, YOUNG EXPLORERS, EXPLORERS (Macmillan 

English Explorers; Obr. 4.11 - 4.13) 

Obr. 4 .11-4 .13 

Macmillan English Explorers je řada 

čítanek vytvořená pro malé děti, které se 

učí anglický jazyk. Žáci se učí číst 

stejnými metodami jako děti, pro které je 

angličtina jazykem mateřským. 

Řada se skládá z čítanek v osmi různých 

úrovních obtížnosti, od knih pro úplné 

začátečníky po čítanky pro sebejisté 

čtenáře. Pro každou jednotlivou úroveň 

existují čtyři až osm knih. Každá z nich 

obsahuje jeden zajímavý příběh 

doplněný obrázky. V knihách pro 

začátečníky je velké množství obrázků, 

'We con hove о Ыд party/ Mid Teddy. "Y*, we con.' Mid Mum. 

s přibývajícím textem jich postupně 

ubývá (viz Obr. 4 . 1 1 - 4 . 13). 

Tyto čítanky rozvíjí díky komplexní 

metodologii čtenářské dovednosti dětí 

krok za krokem. 

Tento rok paní učitelka používá čítanky 

všech osmi úrovní. Zajišťuje tak 

Hnidy can get II»*- cakes. He » at the shop. 
Stop. Teddy, stop. Stop, Teddy, stop. 

W C * -
Teddy can get the sweets. He Is at the shop. 
Stop, Teddy, stop. Stop. Teddy, stop. 

i 
Teddy can get the Ire cream. He to at the shop. 
Stop. Teddy, stop. Slop. Teddy, stop. 
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Robin H o o d 

••f?** 

potřebnou individualizaci vzhledem 

k tomu, že jsou mezi dětmi značné 

rozdíly. Jedna žákyně si dokonce píše 

čtenářský deník (Obr. 4.14 - kniha, 

kterou dívka četla a zápis ve čtenářském 

deníku). 

Žáci dostávají jednu čítanku na týden a 

čtou ji doma sami, případně s rodiči. Obr. 4.14 

O příbězích, které čtou, si poté ve škole povídají. Paní učitelka připravuje 

aktivity, které na příběhy v čítankách navazují. Děti si tak procvičí slovní zásobu 

a získané znalosti si lépe upevní. 

Tu.nyA.jLJ.. з,,и 
Тли Lxí л L-y tLm*. 

a.^- s* CJiť.í 

iixt ' ' -+Л.1 U.rn jícUA/, ieyí 

"HU Loi -M m. "A*. wU А 
•u -ti Ux Í.VW Л ft » »» w t a t ' , • 
Tu. « ( . . ľ fcjb-v .'-'-.'í ^ u í X.' í.„ ш*. k iL . 

f™— 'L y— i. ; V.a 
i u. M. it № . 

j TV fotí. Л «Wi. tt tmviif ýimJ, 

PHONICS WORKBOOK 1, 2 (Macmillan English Explorers; Obr. 4 .15 -4 .16 ) 

К výše popsané řadě čítanek vydalo nakladatelství 

Macmillan také pracovní sešity pro výuku čtení a psaní, 

které čítanky doplňují (Obr. 4.15). V pracovních sešitech 

se děti učí a procvičují si slova a vazby, které se objevují 

v čítankách. Každá strana je zaměřena na slova 

obsahující určitý jev (např. slova končící na ng, viz Obr. 

4.16). Slova jsou rozložena na hlásky a fonémy a jsou 

doprovozena obrázky. Úkoly jsou krátké, jasné a 

smysluplné. 

Žáci s těmito sešity velmi rádi pracují, protože na každé 

straně najdou různé křížovky, doplňovačky, spojování 

atd. Po vyplnění úkolů přečtou všechny děti nahlas 

seznam čtyř až sedmi nově naučených a procvičených 

slov uvedených na konci strany paní učitelce. 

>• sptll ihc words. ] 
r * ! J V n g s V t V n g 

i*"» ) 

í 
dš 

I П 
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í I] 

m,, _ with the _ 
— o n the _ 

» 
swing k ing 

Obr. 4.15-4.16 
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POETRY. Year 1. Reading and writing activities for the literacy hour. 40+ 

photocopiable poems and activities. (POEZIE. Rok 1. Činnosti pro rozvoj 

gramotnosti. 40+ pracovních listů založených na básních; Obr. 4.17) 

Tato kniha, plná pracovních listů vhodných ke kopírování, 

pochází z řady učebnic, která se nazývá Developing 

Literacy (Rozvoj gramotnosti). Do tohoto souboru dále patří 

Word Level, Sentence Level, Text Level (viz níže) a Non-

Fiction (Slovo, Věta, Text a Populárně naučná literatura). 

Kniha Poetry obsahuje aktivity na úrovni slovo, věta a text. 

Struktura textů pomáhá dětem s psaním jejich vlastní 

poezie. V knize lze najít širokou škálu nových i klasických 

básní pro děti. Pracovní listy jsou navrženy tak, aby podporovaly nezávislou 

práci dětí během hodin gramotnosti, což paní učitelka velmi oceňuje. Součástí 

knihy jsou i další rozšiřující aktivity a poznámky pro učitele. 

TEXT LEVEL. Year 1. Text-level activities for the literacy hour. (TEXT. Rok 1. 

Pracovní listy založené na porozumění textu pro hodiny gramotnosti; Obr. 4.18) 

Pracovní listy obsažené v knize Text 

Level obsahují aktivity, které rozvíjejí 

dovednosti čtení s porozuměním a psaní. 

Zahrnují beletrii, poezii a populárně 

naučnou literaturu. I tato kniha obsahuje 

rozšiřující aktivity a poznámky pro učitele. 

Opět se jedná o výukový materiál, který 

dětem umožňuje samostatnější práci. Obr. 4.18 

V této kapitole jsem popsala výukové materiály a metody používané ve 

zkoumané bilingvní třídě. Tuto část svého výzkumu jsem pojala detailněji, 

jelikož věřím, že podnětné prostředí je pro efektivní výuku anglického jazyka 

velmi důležité. 

Obr. 4.17 
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Uvedené učebnice tvoří pilíř výuky angličtiny v bilingvní třídě. Kromě nich 

používá paní učitelka další zdroje výukových materiálů, které jsou doprovodné. 

Zkoumané výukové materiály hodnotím jako velmi kvalitní. Paní učitelka 

si učebnice pečlivě vybírá a pořizuje pouze takové, které odpovídají náročným 

požadavkům bilingvní třídy. Používané materiály jsou zpracovány podle 

moderních trendů ve výuce anglického jazyka, jako je rozvoj komunikativní 

kompetence, mezipředmětových vztahů a obsahově a jazykově integrovaná 

výuka. Široká škála používaných materiálů a pomůcek zabezpečuje možnost 

pečlivé individualizace. 

Takto kvalitní materiální zázemí je mezi třídami, které jsem měla 

možnost navštívit, zcela ojedinělé. Umožňují ho rodiče žáků bilingvní třídy tím, 

že platí školné. Výukové materiály používané v běžných třídách nejsou špatné, 

ale učitelé nemají к dispozici takovou nabídku moderně pojatých učebnic a 

dalších pomůcek, jako kantoři v bilingvním programu. 

4.5.3 Zhodnocení a dílčí interpretace výsledků výzkumu 

V případové studii jsem výzkumu podrobila jednu bilingvní třídu. Pozorováním a 

rozhovory s paní učitelkou jsem se ponořila do problematiky bilingvního 

programu. Zkoumala jsem, jak je v bilingvní třídě organizována výuka a jak se 

liší od výuky v běžné třídě. Prostudovala jsem obsah kurikulárních dokumentů 

vytvořených pro bilingvní program. Zajímala jsem se o to, jakým způsobem jsou 

v této třídě vyučovány předměty v anglickém jazyce a v souvislosti s tím 

detailně zmapovala používané výukové materiály a metody. 

Zkoumaný bilingvní program hodnotím jako velmi efektivní ve vztahu 

к výuce anglického jazyka. Jedná se o obsahově a jazykově integrovanou 

výuku, odpovídající inovativnímu přístupu к výuce cizích jazyků (CLIL), která je 

vedena dle metodiky programu Začít spolu. Propojení těchto dvou programů je 

velmi úzké a navzájem se obohacují. Zaznamenala jsem využívání všech 

hlavních principů, na kterých stojí program Začít spolu, jako je individualizace, 

pedagogický konstruktivismus, tematické plánování, kooperativní učení, na dítě 
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zaměřené vzdělávání. Bilingvní program využívá myšlenku center aktivit, 

v nichž lze pozorovat smysluplné a provázané činnosti. Žákům je poskytováno 

dostatečné množství příležitostí к využívání jazyka v přirozených situacích. 

Anglický jazyk je vnímán jako prostředek dorozumívání, žáci jej používají za 

účelem zjišťování a předávání informací, nikoli proto, aby si procvičili 

osvojované učivo. Tento způsob výuky odpovídá současnému trendu, kterým je 

komunikativní přístup ve výuce jazyků. 

Díky projektům, které jsou zčásti zpracovávány v angličtině, je velmi 

zřetelné prolínání předmětů. Mezipředmětové vztahy žákům umožňují 

komplexnější vnímání učiva. Děti si osvojují terminologii, získávají o tématu 

informace a jejich pasivní znalost, při které jsou schopni rozumět, se postupně 

proměňuje na aktivní. Žáci začínají adekvátně reagovat a mluvit. 

Ve výuce v bilingvní třídě hrají velmi důležitou roli používané výukové 

materiály. Vybavení třídy je v tomto směru při porovnání s běžnou třídou 

nadprůměrné. Žáci se díky tomu pohybují ve velmi podnětném prostředí, které 

přispívá к vysoké efektivitě výuky. 
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4.6 Závěry a konkrétní doporučení pro praxi 

První část svého výzkumu jsem věnovala popisu průběhu výuky anglického 

jazyka ve třídách pracujících dle programu Začít spolu při různých 

organizačních podmínkách. Nyní uvedu závěr této části, ke kterému jsem 

dospěla zpracováním výsledků výzkumu. 

Pro efektivní výuku anglického jazyka považuji za velmi vhodné, učí-li 

tento předmět třídní učitel. Díky této skutečnosti je možné poskytovat žákům 

mnohem intenzivnější výuku angličtiny než v případě, učí-li angličtinu jiný učitel, 

který může dětem nabídnout pouze tři hodiny jazyka týdně. Kromě vyšší 

intenzity výuky je dalším pozitivem možnost zapojit angličtinu do projektů a tím 

podpořit mezipředmětové vztahy. 

Ve druhé výzkumné části, týkající se zmapování výuky anglického jazyka 

v bilingvní třídě pracující dle programu Začít spolu, jsem dospěla 

к následujícímu závěru: 

Spojení bilingvního programu a programu Začít spolu představuje řešení, které 

může velmi dobře fungovat a vést к efektivní výuce anglického jazyka při 

splnění určitých podmínek. Mezi tyto podmínky řadím nízký počet žáků ve třídě 

(maximálně 18), spolupráci vysoce kvalifikovaného učitele, rodilého mluvčího a 

asistenta pedagoga. Dále použití kvalitních výukových materiálů motivujících 

к učení a zájem a spolupráce ze strany rodičů 

Myšlenka bilingvní třídy pracující dle programu Začít spolu je mi velmi 

blízká. Uvědomuji si ale, že zdaleka ne všechny školy mohou tuto možnost 

žákům a rodičům nabídnout. Proto se pokusím uvést několik konkrétních 

návrhů či činností, jež považuji za efektivní a které je možné aplikovat v 

podmínkách běžné třídy pracující dle programu Začít spolu. Tato doporučení 

jsou vhodná pro ty třídy, ve kterých vyučuje anglický jazyk třídní učitel. 

> při přípravě projektu promyslet možnosti implementace krátkých činností 

v angličtině 
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> využívat CLIL - obsahově a jazykově integrovanou výuku, tedy vyučovat 

části některých předmětů v angličtině (konkrétní návrhy lze najít na CD 

s názvem Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ, které vydal 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze) 

> zadávat takové úkoly, u jejichž plnění budou žáci vyhledávat informace 

v anglickém jazyce na internetu či anglicky psaných knihách (lze zadat 

jako domácí úkol) 

> vkládat do výuky krátké aktivity v angličtině, naskytne-li se k tomu 

vhodná situace (písně, říkanky, jazykolamy, hry atd.) 

> zařazovat anglicky psané instrukce v pracovních listech (např. 

v matematice, rozvoj čtení s porozuměním při čtení zadání slovních úloh) 

> v části třídy vytvořit anglický koutek, kde budou mít žáci přístup ke 

knihám, časopisům a autentickým materiálům v angličtině 

> využívat širokou škálu výukových materiálů včetně těch, které poskytuje 

internet 
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5 Závěr diplomové práce 

Původním cílem mé diplomové práce bylo zmapování efektivních metod výuky 

angličtiny korespondující s programem Začít spolu v běžných třídách, konkrétně 

ve třetích až pátých ročnících. Postupem času a tím, jak jsem se začala 

v problematice orientovat, jsem svůj plán rozšířila. Díky tomu, že jsem výzkum 

prováděla na dané škole, jsem se dozvěděla o existenci bilingvní třídy a ráda 

přijala nabídku náslechů. Původní zvědavost přerostla v hluboký zájem a 

rozhodnutí zpracovat případovou studii se zaměřením na výukové materiály, 

které jsou ve třídě používány. Po téměř tři čtvrtě roce sledování a bezpočtu 

rozhovorů s paní učitelkou mohu říci, že mě dvojjazyčná výuka metodicky 

zaštítěná vzdělávacím programem zdůrazňujícím zaměření na žáka, 

individualizaci a partnerství rodiny, školy a širší společnosti stále velmi zajímá a 

vnímám ji minimálně jako velmi inspirující, ale spíše jako pravděpodobnou 

variantu pro svou budoucí praxi. 

Základní školy v této době hledají cesty, jak poskytnout svým žákům co 

nejkvalitnější a nejefektivnější výuku anglického jazyka dle svých finančních a 

personálních možností. Škola, na které jsem provedla svůj výzkum, dospěla 

к založení bilingvního programu. Zatím nelze určit, jestli je tento přístup správný 

a ten nejvhodnější pro stávající situaci, to se ukáže až časem. Jednoznačně ale 

mohu říci, že zkoumaný bilingvní program hodnotím jako velmi efektivní ve 

vztahu к výuce anglického jazyka a odpovídající současnému vzdělávacímu 

trendu. 
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Příloha č. 1 - Školní vzdělávací program pro předmět Anglický jazyk vytvořený pro 2. ročník bilingvního programu 

ANGLICKY JAZY 2. ročník (bilingvní) 
Rečová 
dovednost 

Učivo Očekávané výstupy Poznámky 

Poslech s 
porozuměním 

Rozlišování oddělených zvuků a tvoření 
slov (např. c-a-t = cat) 
Rozlišování písmen a kombinací písmen 
které tvoří různé fonémy (např. sh, ее, th) 
Praktické naslouchání - soustředění na 
klíčová slova či informace 
Rozlišování jazyka dle postoje mluvčího -
příkaz, prosba, sdělení 
Reprodukce vyslechnutého sdělení či 
záznamu (CD, DVD) 
Plnění instrukcí dle zadání 

Rozpozná jednotlivé zvuky, 
z jednotlivých zvuků tvoří slova. 
Chápe souvztažnost mezi grafickým 
záznamem a výslovností.1 

Vyslovuje dle pravidel pravopisu. 2 

Soustředěně naslouchá, určí klíčová 
slova a informace. 
Rozlišuje druhy vět. 
Přiměřeně reaguje. 
Reprodukuje vyslechnuté sdělení. 
Plní instrukce dle zadání. 

Čtení 
s porozuměním 

Tiché a hlasité čtení 
Čtení s porozuměním 
Čtení „high frequency words" 
Určování klíčových slov 
Orientace v textu 
Rozvíjení čtenářských dovedností 
s využitím zjednodušené četby - řady ORT 
a Macmillan 
Práce s rýmy 
Rozpoznání samohlásek a shluků 
souhlásek ve slovech 

Čte nahlas i potichu. 
Vyjmenuje základní postavy z textu, 
popíše základní děj. 
Pochopí význam neznámých slov dle 
kontextu 
Předvídá děj, dokončí děj. 
Rozpozná a označí rýmy. 
Při čtení využívá pravidel výslovnosti 
samohlásek, souhlásek a jejich 
shluků.3 

Psaní Základní hygienické návyky 
Grafický systém 
Zápis jednotlivých slov „high frequency 

Píše uvolněnou rukou. 
Používá pravidla pro správný zápis 
slov. 

II 



words" 
Dodržování správného pravopisu 
Tvoření slov dle pravidel 
Správné používání interpunkce 
Psaní diktátů 
Volné psaní - zápis vlastních myšlenek, 
názorů 

Píše správně „high frequency words". 4 

Zapisuje správná interpunkční 
znaménka. 
Píše dle diktátu. 
Zapisuje své vlastní názory a myšlenky. 

Mluvený projev Technika mluveného projevu, práce 
s hlasem, práce s dechem 
Správná výslovnost jednotlivých zvuků i 
slov 
Používání správné intonace a dikce 
v mluveném projevu 
Používání rozšířené slovní zásoby 
Řazení slov ve větách 
Řazení vět dle logické návaznosti 
Schopnost jazykové nápodoby 
Popis obrázků (There is/are..., This 
is/are..., 1 can see...), dějů (They are 
eating), vyprávění vlastních zážitků (/ went 
...), vyjádření pocitů či nálad (/ am happy, 1 
am hungry), používání tvarů slovesa to be, 
používání tvarů množného čísla 

Při mluvení dodržuje správnou intonaci, 
klesá hlasem na konci vět. 
Správně artikuluje, dbá na výslovnost. 
Ve větách dodržuje intonaci. 
Používá rozšířenou slovní zásobu. 
Logicky řadí slova ve větách, věty 
v textu. 
Napodobí intonaci a rytmus. 
Popisuje obrázky na základě 
osvojených pravidel gramatiky. 

1 fonetický systém a souvztažnost mezi grafickým a zvukovým záznamem: 
s, a, t, /, p, n, с. k. e, h, r, m, d, g, о, и, I, f, d, g, о, и, I, f, b, ai, j, oa, ie, ее, or, z, w, ng, v, krátké oo, dlouhé oo, y, x, ch, sh, znélé th, neznělé th, qu, 
ou, oi, ue, er, ar 

2 příklad skupin slov, která se zapisuji dle daných pravidel: 
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samohláska uprostřed - mat, bed, dig, dog, rug 
shluk samohlásek na začátku - shop, chin, three 
shluk samohlásek na konci - duck, ball, ring 
zdvojená samohláska uprostřed - moon, sheep 

3 shluky souhlásek na počátku slov: 
bl, cl, fl, pl, sl, br, er, drT fr, gr, pr, tr, st, se, srn, sn, tw, shr, thr, ser, spr, str 

3 shluky souhlásek na konci slov: 
lb. Id, If, Ik, Im, In, Ip, It, et, ft, nt, pt, xt, mp, nd 

4 příklad „high frequency words" na základě zjednodušené četby: 

would, laugh, must, with, back, made, again, should, after, because, half, with, will, can't, much, birthday, January, February, March..., Monday, 
Tuesday, Wednesday... apod. 

IV 



Příloha č. 2 - Časový plán pro předmět Anglický jazyk vytvořený pro 2. ročník 
bilingvního programu 

Časový plán: ANGLICKÝ JAZYK (2. bilingvní) 
Ročník/Třída: 2.A 
Školní rok: 2008/2009 
Materiály: Reading Comprehension 1, 2 (Macmillan), Phonics Workbook 1,2 
(.Macmillari), Little Explorers А, В (Macmillan), Jolly Phonics Starter Kit (Jolly 
Learning), Oxford Reading Tree (OUP), Readers (Macmillan) 

Tematická oblast Učivo Očekávané výstupy 

Prázdniny 
Jsem školák 

září 2008 

Názvy zemí 
Názvy dopravních 
prostředků 
Tvoření vět typu 1 went 
to..., 1 was..., 1 went by... 
Názvy školních pomůcek 
Popis třídy 
Pokyny ve třídě 
Okolí školy 
Tvoření vět typu There 
is/are 

Vyjmenuje některé země a 
dopravní prostředky pomocí 
vět 1 went to..., 1 went by... 
Pojmenuje předměty ve 
třídě a třídu popíše pomocí 
vět There is/are, This/these 
is/are 
Rozumí pokynům a správně 
na ně reaguje 
Popíše okolí školy pomocí 
vět There is/are 

Podzim 

říjen 2008 

Symboly podzimu 
Popis změn v přírodě 
Popis počasí 
Čtení textů s podzimní 
tematikou 
Halloween 

Přiřadí správné symboly 
к ročnímu období, 
vyjmenuje podzimní měsíce 
Popíše počasí 
Čte texty s podzimní 
tematikou 
Zná svátek Halloween a 
tradice, které se s ním pojí 

Zvířata 
Rodina 

listopad 2008 

Ovoce a zelenina 
Názvy zvířat a jejich popis 
Členové rodiny a jejich 
popis 
Den díkůvzdání 
Guy Fawkes Day 

Jednoduše popíše zdravé a 
nezdravé životní návyky 
Vyjmenuje několik zvířat a 
jednoduše je popíše 
Vyjmenuje členy rodiny a 
jednoduše je popíše 
zná svátky Den díkůvzdání 
a Guy Fawkes Day a 
tradice, které se s nimi pojí 

Zima Symboly zimy 
Popis počasí 

Přiřadí správné symboly 
к ročnímu období, 

V 



prosinec 2008 Vánoce - tradice zvyky vyjmenuje zimní měsíce 
Popíše počasí 
Zná pojetí Vánoc v anglicky 
mluvících zemích a tradice, 
které se s nimi pojí 

Zaměstnání 
Zdravý životní styl 
Oblékání 

leden 2009 

Názvy povolání a názvy 
činností s nimi spojené 
Sporty, zdravé potraviny, 
volnočasové aktivity 
Oblečení, názvy obchodů 

Ovládá názvy některých 
povolání 
Přiřadí slovesa к názvům 
profesí 
Dokáže vyjmenovat sporty a 
aktivity a říci, jakému 
sportu či aktivitě se věnuje 
pomocí vět 1 like..., 1 play..., 
Ido... 
Zná názvy oblečení a 
obchodů, popíše co má na 
sobě pomocí vět 1 am 
wearing..., 1 have got... 

Lidské tělo 

únor 2009 

Části lidského těla 
Životní funkce 
Lidské smysly 

Popíše lidské tělo 
Vyjmenuje lidské smysly 
Přiřadí slovesa popisující 
životní funkce к orgánům 

Jaro 

březen 2009 

Symboly jara 
Počasí 
Velikonoce 
Zvířata - v lese, domácí 

Přiřadí správné symboly 
к ročnímu období, 
vyjmenuje jarní měsíce 
Popíše počasí 
Zná pojetí Velikonoc 
v anglicky mluvících zemích 
a tradice, které se s nimi 
pojí 

Ekologie - lesy, 
louky, třídění 
odpadu, stromy -
druhy stromů 

duben 2009 

Příroda 
Život v lese, na louce 
Názvy druhů stromů 
Třídění odpadu 

Ovládá slovní zásobu 
spojenou s tematem -
názvy zvířat, rostlin a 
stromů 
Chápe problematiku 
spojenou s ekologií a 
ovládá základní terminologii 
např. waste, recycle, 
separate waste apod. 

Naše město 

květen 2009 

Popis města 
Orientace ve městě 
Názvy památek 

Jednoduše popíše své 
město 
Ovládá výrazy pomocí 
kterých dává instrukce např. 
left, righ, straigh on, along 
Vyjmenuje několik 
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významných památek 
Léto - změny 
v přírodě, počasí, 
prázdniny 

červen 2009 

Symboly léta 
Činnosti v létě 
Prázdninové aktivity 

Přiřadí správné symboly 
к ročnímu období, 
vyjmenuje letní měsíce 
Popíše počasí 
Jednoduše popíše letní 
aktivity a ovládá slovesa 
s nimi spojená např. swim, 
sunbathe, travel apod. 
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