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Uvod

v  souvislosti se členstvím České republiky v Evropské unii se změnila 
orientace obsahových a cílových požadavků na výuku cizích jazyků.

Hlavním cílem jazykového vzdělávání v intencích interkultumího přístupu je 
podpora příznivého rozvoje celé žákovy osobnosti a jeho smyslu pro identitu 
prostřednictvím zkušeností s různými jazyky a odlišnými kulturami .’

Cizí jazyk je především prostředkem komunikace, ale také prostředkem 
všestranného rozvoje osobnosti, což souvisí s potřebou humanizace školství. Současná 
společnost je významně jednostranně ovlivněna informační technikou a jejím rychlým 
vývojem, proto je důležité u žáků rozvíjet také estetické, etické, volní a emoční stránky 
osobnosti, aby vyvážily jednostranně technický přístup k životu. Prostřednictvím výuky 
jazyků je třeba rozvíjet u žáků smysl pro spolupráci a spravedlnost, vzájemnou pomoc, 
toleranci a úctu, samostatnost a zdravé sebevědomí.

Změnily se cíle a obsah výuky, musí se tedy také změnit prostředky jak jich 
dosáhnout, tedy učební metody a formy práce s žáky.

Již na začátku 20. století, v době reformního hnutí, se zdůrazňovala potřeba 
přetvořit tradiční školu na školu tvořivou, která by byla místem tvoření vlastní 
odpovědnosti za výsledky učení a místem spolupráce. Trvá ale velmi dlouho, než se tyto 
bohulibé myšlenky dostanou do naší školy. Možná právě sjednocující se Evropa dává 
podnět k uvedení těchto modemích názorů do praxe.

Tak jako ztrácejí na významu hranice mezi Českou republikou a ostatními 
evropskými státy, měly by se zmenšovat i hranice mezi školou a životem a mezi výukou 
cizích jazyků a ostatních předmětů.

V současnosti se dobře uplatní pouze lidé aktivní, podnikaví, lidé, kteří dokáží 
samostatně pracovat, vyhledávat a zpracovávat informace a zpětně svých nabytých 
informací využívat; lidé, kteří se budou celoživotně vzdělávat a rozšiřovat své vědomosti.

Orientuje se naše škola na rozvíjeni těchto schopností?

Jednou z prvořadých podmínek pro rozvoj těchto schopností je umožnit žákům 
aktivní přístup k výuce. Během studia ve čtvrtém a pátém ročníku na pedagogické fakultě 
jsem měla možnost seznámit se s reálným vyučovacím procesem na současných 
základních a středních školách a všímat si metod, které učitelé využívají k aktivizaci žáků.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. 2002, s .l.



Někten učitelé zahrnují do svých hodin řadu aktivizačních metod, připravují si 
vlastní doplňkový motivační materiál, využívají moderní vyučovací techniku a pohotově 
střídají formy a metody práce tak, aby žáky zaujali a pro svůj předmět získali. Z časového 
i organizačního hlediska je příprava na takové hodiny velmi náročná.

Většina učitelů ale stále zastává spíše tradiční formy vyučování, kde se 
předávají hotové informace, a kde převládá direktivní způsob řízení žáků a verbální 
osvojování jazyka. Žáci sice dokáží memorovat gramatická pravidla a učí se cizojazyčné 
texty nazpaměť, jsou ve škole kladně hodnoceni, v praxi se ale jejich vědomosti 
neosvědčí, protože je nebudou umět použít. Zároveň nemají možnost získat kladný vztah 
ke škole, ke vzdělávání se, a nebudou proto schopni přizpůsobovat se rychlým 
celospolečenským změnám a změnám v oblasti moderní vědy a techniky.

Každá z těchto vyučovacích metod představuje odlišný přístup učitele k výuce 
a k žákům. Existuje ale metoda, která by více odpovídala požadavkům výuky cizích 
jazyků v současné době?

Touto otázkou se zabývá také Rada Evropy, která zároveň usiluje o sjednocení 
učebních cílů na jednotlivých stupních škol. Z toho důvodu byl v roce 2002 Radou Evropy 
vydán Společný evropsky referenční rámec pro jazyky, který obsahuje základní informace 
pro všechny, kdo se podílejí na zvyšování jazykové vzdělanosti ve společnosti (učitele, 
zkoušející, autory učebnic) a pro učící se (žáky, studenty, dospělé).

Ze Společného evropského rámce pro jazyky vychází Evropské jazykové 
portfolio (dále jen EJP), s jehož postupným zaváděním do škol se dle Národního plánu 
výuky cizích jazyků počítá od školního roku 2005/2006.' Cílové požadavky EJP pro 
jednotlivé řečové dovednosti korespondují s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní a gymnaziální vzdělávání.

Podle tohoto dokumentu zastává v současné škole dominantní pozici anglický 
jazyk. Druhý cizí jazyk si žáci volí dle vlastního rozhodnutí. Žáci proto často podceňují 
znalost druhého cizího jazyka a neuvědomují si, že mezi naprosté nezbytnosti uplatnění se 
v současné integrované Evropě patří znalost minimálně dvou jazyků. Z toho důvodu je 
nutné žáky ostatních jazyků dostatečně motivovat a aktivizovat.

Téma diplomové práce jsem si vybrala z toho důvodu, abych zjistila možnosti 
motivace a aktivizace žáků, které jsou základním předpokladem pro efektivní výuku 
jazyků. Vycházím z cílových požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
a gymnaziální vzdělávání. Tyto cílové požadavky na jednotlivých stupních škol jsou 
podrobně rozděleny a definovány v EJP.

' Cizí jazyky. 2005/2006, č.3, s. 92.



Ve své diplomové práci se proto budu zabývat:

1/ analýzou EJP 
2/ začleněním EJP do výuky,
3/ analýzou vyučovacích metod EJP 
4/ analýzou referenčních úrovní v EJP

V této souvislosti se nabízejí otázky:

Nebude znamenat zařazení EJP do výuky další práci pro učitele?
Bude práce s EJP pro žáky a studenty dostatečně motivující?
Jaké jsou klady a zápory zakomponování EJP do výuky?

Dále se zabývám výběrem vhodných motivačních a aktivizačních metod, 
pomocí kterých je možné dosáhnout cílů vytyčených v jednotlivých jazykových úrovních 
daných v EJP. Tyto metody se dělí dle jednotlivých řečových dovedností a jsou vybírány 
s ohledem na věk, zájmy a možnosti žáků a studentů.

Informace k zodpovězení těchto otázek, budu čerpat z analýzy EJP, z výsledků 
pedagogického šetření a z uveřejněných publikací, aktuálních článků v didakticky 
zaměřených časopisech a z internetu.

Diplomová práce je rozdělena na sedm částí:

V I. části se věnuji vysvětlení základních pojmů.

V 1 .kapitole se zabývám otázkou motivace z širšího pohledu, postupně se 
zaměřuji na školní motivaci a nakonec na motivaci ve vyučování cizím jazykům.

Ve 2.kapitole je rozpracována problematika aktivizace žáků, uvádím zde podrobný 
popis aktivizačních metod.

Ve 3. kapitole se teoreticky zabývám cílem a obsahem vyučování cizího jazyka.

4. kapitola tuto část uzavírá popisem didaktických zásad, které hrají při vyučování 
klíčovou roli.

II. část je zaměřena informačně s cílem seznámit se se Společným evropským 
referenčním rámcem pro jazyky, který vymezuje komunikační a všeobecné kompetence 
ovládnutí cizího jazyka a obsahuje podrobné stupnice úrovní ovládání jazyka vztahující 
se k jednotlivým cílovým řečovým dovednostem.

III. část se týká EJP. Vysvětluji zde základní funkce, tři základní složky EJP a 
uvádím možnost, jakým způsobem ho zařadit do výuky tak, aby ji vhodně doplňovalo.



Ve IV., V. a VI. části se věnuji konkrétní práci s EJP - pro nižší stupeň ZŠ 
(IV.část), pro vyšší stupeň základní školy, příp. nižší stupeň víceletého gymnázia (V.část) 
a vyšší stupeň gymnaziálního vzdělávání (Vl.část). V úvodní části popisuji jednotlivé 
deskriptory pro danou věkovou kategorii, které se vztahují k jednotlivým referenčním 
úrovním, zabývám se psychologickým aspektem výuky a na základě těchto dvou 
základních údajů volím nejvhodnější motivační prvky a aktivizační metody pro všechny 
řečové dovednosti.

V VII. části se zabývám pedagogickým šetřením, zjišťujícím dotazníkovou 
metodou a metodou řízeného rozhovoru vztah studentů a žáků k výuce cizích jazyků na 
pražských základních školách a gymnáziích, dále možností zefektivnění a zpestření výuky 
využitím různých aktivizačních metod a způsobem, jak odstranit z výuky některé potíže, 
související s nedostatkem motivace.

Závěrečná část je hodnotící a shrnuje všechny dosažené poznatky týkající se 
zahrnutí EJP do výuky tak, aby se stalo jeho přirozenou součástí. Zároveň obsahuje 
odpovědi na otázky položené v úvodu práce.



I. 1. Motivace lidského chování

Motivace objasňuje příčiny lidského chovám a jednání, pomáhá nám vysvětlit, 
proč se člověk chová určitým způsobem, co je příčinou jeho chování.

Motivaci chápeme jako "souhrn činitelů, které podněcují, směřují a udržují 
chování člověka."' Motivace chování člověka má vnitřní a vnější zdroje. Vnitřní 
motivační dispozice jedince tvoří především jeho potřeby, vnější motivační zdroje jsou 
popudy -  incentivy.

Potřeby považujeme za dispoziční motivační činitele, projevují se pocitem 
vnitřního nedostatku nebo přebytku. Potřeby existují ve velmi složitých vzájemných 
vztazích a předpokládá se, že jsou hierarchicky uspořádány. Vývojový základ tvoří 
potřeby fyziologické - primární (potřeba potravy, vody, kyslíku, potřeba mozkové 
aktivity). Během života se utváří potřeby sekundární - psychické. Tyto potřeby podléhají 
vlivům učení a jsou sociálně podmíněny, patří sem většina sociálních potřeb, dále pak 
potřeby poznávací, výkonové a estetické, seberealizační a další.

Incentivy jsou vnější podněty (jevy, události, názory, předměty ...), které mají 
schopnost vzbudit a většinou i uspokojit potřeby člověka. Rozlišujeme incentivy pozitivní 
(vyvolávající chování směrem k sobě - chutná potrava, pochvala, lákavá hračka) a 
negativní (vyvolávající chování směrem od sebe - hrozba, trest, výsměch). Negativní 
incentivy mají většinou také schopnost vzbudit potřebu (například potřebu bezpečí), 
nejsou však schopny ji uspokojit. Incentivy nebývají vázány pouze na uspokojení jedné 
potřeby, proto se častěji hovoří o komplexních incentivách.

Potřeby a incentivy jsou ve velmi úzkém vztahu. Na základě vzájemné interakce 
potřeb a odpovídajících incentiv vzniká a vyvíjí se motiv, který je již v těsném vztahu k 
chování člověka.

V

1.1 Školní motivace

v  současnosti je  motivace považována za základní předpoklad učení, nebot 
každý akt učení je nějak motivován. Proto je jedním z nejdůležitějších úkolů 
pedagogické práce právě rozvíjení motivace, tedy přetváření vnějších incentiv, které si 
žák do školy přinese, na vnitřní motivy stimulující žákovu učební činnost.

Silná motivace vede k  úspěchu, a naopak úspěch posiluje motivaci. V této 
souvislosti upozorňuje J. Skalková  ̂na to, že z hlediska posílení motivace je nutné, aby i 
ten nejslabší žák zakusil aspoň občasný úspěch. Slabším žákům je třeba věnovat zvláštní 
pozornost. Především rozvíjení aktivity u nich velmi podstatně ovlivňuje osvojování 
vědomostí a přispívá ke zkvalitnění učebních výsledků.

' Hrabal,,vTi Man, F.; Pavelková, 1. 1984, s. 12.
Skalková, J. 1971, s. 56.



školní motivace se dělí na vnitřní a vnější motivaci k učení. V nitřní motivace 
plyne převážně z poznávacích potřeb (viz dále). Žák, který je vnitřně motivován, se učí 
proto, že učení je pro něj zdroj poznání (to, co se učí, ho zajímá). V ostatních případech, 
jsou-li prostřednictvím učební činnosti uspokojovány jiné, původně na ní nezávislé 
potřeby (žáci se učí proto, aby dosáhli určitého cíle, který je zadán a jehož splnění skýtá 
určitou odměnu, např. pochvalu od učitele, radost rodičů, přijetí na školu), mluvíme o 
vnější motivaci.

„Bylo prokázáno, že vnitřní motivace má pozitivní dopad na školní úspěšnost a 
kvalitu učení. Žáci, kteří se o učební činnosti zajímají, se v nich více angažují, častěji z 
nich pociťují vnitřní uspokojení, vykazují vyšší kvalitu porozumění a pochopení 
souvislostí. Potvrzen byl i pozitivní dopad na paměťové pochody, na koncentraci a menší 
unavitelnost při učení. Vnitřní motivace, je-li navozena, bývá velice stálá a napomáhá 
kontinuální motivaci k učení i po skončení povinné školní docházky.“'

„Vnější a vnitřní motivace bývaly často postaveny proti sobě. Předpokládalo se, že 
vnější motivace tlumí motivaci vnitřní. Některé výzkumy ukazují, že oba typy motivace 
se dostávají do velmi složitých vzájemných vztahů a někdy se dokonce doplňují.' , 2

Na motivaci žáka k učení je třeba se dívat dvojím způsobem.

1) „Jednak prostřednictvím motivace zvyšujeme efektivitu učení
(motivace je využívána k uskutečnění učebních cílů).

- Učitel navodí takové podmínky, které obsahují tak silné incentivy pro danou skupinu 
potřeb, že je pravděpodobné, že budou všichni žáci motivováni.

2) Nebo se jedná o samostatný rozvoj motivačních a autoregulačních 
dispozic u jednotlivých žáků jako významný úkol a cíl školy. V tomto 
druhém smyslu jde o rozvoj potřeb, zájmu, vůle a dalších motivačních 
a autoregulačních zdatností.“ ^

Učitel respektuje dominující potřeby a individualizuje prvky vyučování - výběr 
tématu a úloh s ohledem na zájmové zaměření jednotlivých žáků, intenzitu osobní 
reakce s ohledem na úroveň sociálních potřeb nebo stanovení obtížnosti a způsobů 
hodnocení s ohledem na úroveň výkonových potřeb.

Hovorková, A. 1984, s. 36-38, 12 -  16. 
 ̂Pavelková, I. 2002, s. 36-62.



Poznávací, výkonové a sociální potřeby

Pro školní motivaci sehrávají rozhodující úlohu tři druhy potřeb;

1/ Potřeby poznávací řadíme mezi sekundární potřeby. Jsou rozvíjeny během školní 
docházky a stávají se jedním z trvalých zdrojů rozvoje celé osobnosti žáka a kvalitním 
motivačním zdrojem jeho učení. Patří sem např.:

- potřeby smysluplného receptivního poznávání
- potřeby vyhledávání a řešení problémů

Mezi základní znaky situací, které aktualizují poznávací potřeby patří především; 
novost, překvapivost, problémovost, neurčitost, neobvyklost, vyvolání pochybností, 
záhadnost, možnost experimentovat.

2/ Potřeby výkonové, jejichž základem je potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se 
neúspěchu. Jsou motivačním zdrojem činnosti a chování, které směřují k osamostatnění, 
potvrzení a prosazení JÁ.

Jsou-li na dítě kladeny přiměřené požadavky, je-li dítě povzbuzováno k 
samostatnosti, přesnosti výkonu a jsou-li jeho výkony oceňovány, je velmi 
pravděpodobné, že se u dítěte začne rozvíjet potřeba úspěšného výkonu.

Je-li však dítě stále přetěžováno, jeho okolí se zaměřuje pouze na jeho neúspěchy 
a jejich kritiku, začne se u něj pravděpodobně rozvíjet potřeba vyhnutí se neúspěchu.

Žáci s potřebou úspěšného výkonu vykazují následující tendence:

- jsou cílově orientovaní, pracovití, mají tendenci vykonávat práci dobře, pracují 
plánovitě a bez úzkosti, při řešení úkolu se jen tak lehce nevzdávají, vybírají si úkoly se 
střední obtížností, rádi soutěží, usilují o úspěch a uznání, úspěch připisují schopnostem a 
úsilí, neúspěch nedostatku úsilí.

Žáci s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu:

- pracují s úzkostí, vyhýbají se výkonovým situacím, neradi soutěží, hlavním motivem je 
strach, volí si úkoly buď příliš lehké nebo obtížné, mají tendenci uniknout z výkonové 
situace, kde hrozí neúspěch, úspěch připisují vnějším příčinám (např. náhodě), neúspěch 
vnitřním příčinám (např. schopnosti).

dle Hrabal,VL.; Man, F.; Pavelková, 1. 1984, s. 26-45.



3/ Sociální potřeby souvisí se začleněním člověka do mezilidských vztahů, což je 
základní podmínkou pro realizaci lidské kvality života vůbec. Škola je rozhodujícím 
činitelem ve vzdělávání žáků, zároveň by však měla ovlivňovat také sociální rozvoj žáka.
V raném období je pro dítě rozhodující potřeba mateřské lásky, pro postupné vřazování 
do mezilidských vztahů pak potřeba identifikace. V prvním případě se u dítěte rozvine 
potřeba pozitivních vztahů - potřeba afiliace, v druhém případě potřeba sociálního 
vlivu.

Potřeba afíliace je uspokojována mezilidským kontaktem s jinými lidmi, shodou 
v mezilidských vztazích, vřelými a přátelskými vztahy.

Typické sociální chování žáků s dominantní potřebou afiliace:
- hodnotí přátelství víc než úspěch, nejlepší výsledky podávají v meziskupinových 
soutěžích, vytvářejí příjemnou atmosféru.

Typické sociální chování žáků s obavou z odmítnutí:
- při práci ve skupinách mají nejslabší výkon, chovají se křečovitě, škrobeně, nepřirozeně, 
úzkostně, vyvolávají negativní reakce okolí.

Potřeba sociálního vlivu bývá označována jako potřeba dominovat nebo potřeba 
moci. Jde o sekundární potřebu, která se projevuje v sociálních situacích tím, že motivuje 
takové chování jedince, které směřuje k uplatňování vlivu a řízení chování ostatních.

Učitel pracuje s žáky s různě rozvinutými potřebami, jejichž chování vychází jak
z potřeb tak z vnějšího popudu. Musí tedy k žákům přistupovat individuálně.

1) Žáci, kteří mají silně rozvinuté poznávací potřeby, mají potřebu získávat nové 
vědomosti a řešit problémy, naproti tomu se žáky, kteří mají slabě založené poznávací 
potřeby musí učitel promyšleně pracovat s vnějšími pobídkami vážícími se na 
poznávací potřeby a krok po kroku je rozvíjet.

2) Žákům s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu je třeba umožnit opakovaný 
úspěch, zavést individuální vztahovou formu a postupně zvyšovat obtížnost úkolů.

3) Zároveň prostřednictvím učebních forem a metod práce pomáhá učitel korigovat 
sociální potřeby žáků. Tlumí chování žáků s dominantní potřebou moci a pomáhá 
zvýšit sebevědomí žáků s obavou z odmítnutí.



1.2 Motivace ve vyučování cizím jazykům

Vytvoření kladného vztahu k cizímu jazyku jako předmětu je spojeno s celým 
komplexem činitelů, mezi kterými má velkou důležitost obsah výuky, příznivý vliv školy 
a celého vzdělávacího procesu i učitelova lingvisticko -  metodická připravenost a 
vynalézavost. Je nezbytné, aby učitel znal co nejbohatší zásobu metodických postupů a 
uměl je prakticky využít podle proměnlivých vyučovacích podmínek, v souladu 
s významnou zásadou jednoty vzdělávání a výchovy.

V souvislosti s komunikativním cílem výuky cizích jazyků je třeba si uvědomit,
že:

-„motivy a motivace jsou součástí objektivní reality a proto je třeba je zařadit do 
praktické činnosti

- motivy a motivace se jako podstatné vlastnosti osobnosti realizují jen v kolektivu a za 
pomoci a prostřednictvím kolektivu

- motivy a motivace jsou pohnutky k jednání, které mohou být rozvíjeny a realizovány jen 
v činnosti a prostřednictvím činnosti“. ’

S motivací úzce souvisí i celkové pojetí osnov a učebnic, zejména z hlediska 
uspořádání a vnitřního členění učiva. Skutečný zájem žáků mohou vyvolat jen takové 
úlohy, které mají pevnou strukturu a nikoli látka podávána náhodně a nepromyšleně.

„Při výuce má motivačně působit také obsah a učební materiál (texty, cvičení, 
pomůcky), vhodné učební postupy a využití vyučovací techniky, správný psychologický 
přístup, sladění činnosti ve třídě s cílem výuky, faktor pocitu úspěchu při osvojování 
cizího jazyka, kultury a reálií dotyčné země, a v neposlední řadě využít prvku hravosti 
při dramatizaci a jazykových hrách.“ ^

Působení motivace se v praxi prolíná s celou řadou dalších faktorů jako jsou 
věkové zvláštnosti žáků, jejich individuální vlastnosti ( např. koncentrace, různé druhy 
paměti -  vizuální auditivní, motorická..), individuální učební strategie žáků (založená na 
kognitivním stylu reproduktivním -  imitování, pamětní učení nebo na kognitivním stylu 
produktivním - logické uvažování) apod. Všechny tyto faktory je třeba brát v úvahu při 
výběru vyučovacích metod a využívat je při individuální práci s žáky.

Hovorková, A. 1984, s . l2-16. 
^Skalková, J. 1999, s. 67.



1.2.1 Druhy motivů v cizojazyčném vyučování

Motivy, které se mohou uplatnit při vyučování cizím jazykům lze třídit podle 
nejrůznějších hledisek:

1) „společenský motiv- vyučování cizím jazykům jako příprava na další život ve 
společnosti

2) rodičovský motiv - postoj k učení ovlivňuje do značné míry rodinné prostředí, 
hlavně u žáků do 6. třídy, počínaje 7. třídou vliv rodičů ustupuje

3) motiv užitečnosti - (jeden z nejstarších motivů) - porozumět přátelům
4) motiv učitele - učitel podstatně ovlivňuje učení a výkonovou motivaci, hlavně u 

mladších žáků, důležitý je vzájemný pozitivní citový vztah
5) poznávací motiv - spjat s emocionálními prožitky, subjektivními zkušenostmi, 

souvisí se zvědavostí, také proto je třeba při výuce využívat reálií
6) komunikační motiv - hlavní funkce jazyka -  dorozumění, komunikace jako 

vedoucí princip vyučování cizím jazykům
7) motiv uplatnění - projevuje se jako zdravá ctižádost, snaha uplatnit se“

Při výuce se jednotlivé motivy prolínají a podstatně ovlivňují výkonovou motivaci žáků.

1.2.2 Nej významnější činitel motivace k učení cizích jazyků -  cíl

Nejpříznivější podmínka při komunikativně zaměřené výuce je dána tehdy, když 
cíl jednání splývá s potřebou, popř. motivem žáka.

„Znalost cíle, k němuž při vyučování žáci směřují, nejenom usměrňuje, ale i 
dynamizuje jejich činnost. Výzkumy potvrzují, že učení dosahuje nejvyšší efektivity 
tehdy, jestliže se obsah činnosti stane zároveň cílem činnosti. Jestliže žáci znají vlastní 
cíl činnosti, když přesně vědí, co si mají během vyučovací hodiny osvojit, pak mohou 
organizovat vlastní práci, vytvořit si konkrétní perspektivu vlastního postupu. Znalost cíle 
podněcuje činnost žáka především tehdy, získá-li motivační sílu, přejímá-li jej žák za svůj 
a vnitřně se s ním ztotožní.“ ^

Z psychologického hlediska představuje cíl jednu z nej významnějších proměnných 
motivace k učení. Nemá-li žák vědomí cíle, opadne brzy jeho chuť k učení, proto je 
orientace na cíl činnosti významný motivační faktor. Pro udržení motivace ve vyučování
je nezbytné, aby žák stanoveného cíle dosáhl a měl pocit pokroku a splnitelnosti 
vytyčených cílů.

1,2
Hovorková, A. 1984, s. 18-24, s. 42.
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1.2.3 Výrazové možnosti komunikace z hlediska motivace

Komunikace v cizím jazyce je přímo závislá na znalosti jazykových prostředků.
Z hlediska motivace o komunikaci v cizím jazyce je důležité, aby si tento vzájemný vztah 
žáci uvědomili a naučili se při komunikaci využívat již naučených lexikálních a 
gramatických znalostí.

„Při komunikaci v cizím jazyce si žáci uvědomují jazykově - praktické požadavky 
a hranici svých výrazových možností. Rozpor mezi výrazovými potřebami a relativně 
nepatrnými možnostmi jejich jazykové realizace vede ke konfliktu. Takové konflikty 
mohou trvat i při dosažení vyšší úrovně ovládnutí jazyka, protože v případě, kdy zájem o 
předmět komunikace přesahuje zájem o předmět učení G^zyk), žák často přechází k 
mateřštině. Unik do mateřštiny může tedy nastat tehdy, když se podařilo vyvolat pravý 
motiv komunikační činnosti.“ '

Z toho důvodu je třeba, aby se žáci naučili používat těch prostředků, které již 
znají a aby jim tyto prostředky sloužily jako stavební materiál, s jehož pomocí lze 
konstruovat výpovědi odlišného charakteru. Přitom je nutno uvážit možnost použití 
intemacionalizmů potenciální slovní zásoby, využití opisů, možnost přestylizace výpovědi 
v rámci daných možností, tedy prostředků, jimiž žák nejen rozšiřuje svou schopnost 
komunikovat, ale současně i získává sebedůvěru a jistotu, aniž by docházelo k přetížení 
paměti. To znamená vést žáky vhodnými komunikačními cvičeními k umění 
kompenzace.

Shrnutí; Motivace objasňuje a směřuje chování člověka, jejími zdroji jsou potřeby 
a incentivy. Ve školním prostředí je motivace považována za základní předpoklad učení. 
Důležitým úkolem učitele je přetváření vnějších incentiv na vnitřní motivy. Vnitřní 
motivace plyne z poznávacích potřeb a jejich rozvoj ovlivňuje vztah žáka k poznáváni. 
Základem úspěšného výkonu žáka jsou výkonové potřeby, pro začlenění do společnosti 
hraje důležitou roli rozvoj sociálních potřeb. Pro rozvoj jednotlivých potřeb žáka hraje 
učitel zásadní roli.

Při výuce cizího jazyka jsou motivy zařazovány do praktické činnosti a realizovány 
v kolektivu. Jeden z nejdůležitějších motivů při výuce cizího jazyka je znalost cíle. Při 
vyvolání pravého motivu komunikace je nutné z psychologického hlediska žáky vést 
k umění kompenzace.

Hovorková, A. 1984, s. 42.
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2. Aktivizace žáků

Aktivizace žáků je problémem, o jehož řešení se usiluje na celém světě i při 
vyučování jiným předmětům. Jen při plně aktivní účasti žáků na výuce, je možno ji 
zbavit samoúčelného formalizmu a uskutečnit požadavek spojení školy se životem.

Základním předpokladem pro aktivizaci žáků je jejich zájem o předmět.
Zájem o cizí jazyky bývá u žáků spontánní, má v sobě kouzlo novosti a půvabu jisté 
exotiky. Aby tento zájem vydržel u žáků co nejdéle, je třeba žáky dostatečně motivovat. 
Je nutné, aby vyučovací proces byl zorganizován tak, aby upevňoval a stupňoval zálibu 
žáků pro cizí jazyk a rozněcoval jejich ctižádost a soutěživost při snaze o jeho ovládnutí, 
aby jim dával radost z úspěchu a názorně ukazoval praktickou použitelnost a cenu jejich 
znalostí, aby v nich budil chuť mluvit cizím jazykem a dále se v něm samostatně 
vzdělávat.

Při vyučování cizímu jazyku jsou tyto psychologické momenty důležitější než při 
jakémkoliv jiném předmětu. Příjemná a tvořivá atmosféra při vyučování, plné zaujetí 
žáků pro cizí jazyk, zasahující nejen jejich rozumové schopnosti, ale angažující i 
jejich emocionální vztahy a volní úsilí, je předpokladem jejich aktivizace při
vyučování cizím jazykům.

2.1 Didaktický problém aktivity

Aktivitou rozumíme zvýšené úsilí, mobilizaci psychických sil, angažované 
zapojení do dané činnosti. Jestliže hovoříme o učební aktivitě žáků při vyučování, pak 
jde především o vytváření pozitivních postojů ke školní práci, projevující se např. 
ochotou dítěte plnit úkoly, které souvisí s výukou.

Jinou definici uvádí J. Skalková: „Termínem aktivita se označují funkce celého 
organismu, kterými se uskutečňuje jeho vzájemné působení s okolím. Pro tyto značně 
složité děje je specifické to, že zahrnují duševní procesy a jsou podmíněny 
psychologickými vlastnostmi a stavy, tedy regulovány psychikou, a začleněny do sociální 
interakce, jsou více či méně společensky významné.

Aktivita žáků ve vyučování má konkrétní didaktickou podobu. Učitel získává 
reálné povědomí o tom, co jsou aktivizující situace ve vyučování, navozuje je tím, že 
využívá životních zkušeností žáků, motivuje vhodně jejich činnost, klade otázky, 
formuluje problémy, jež má žák řešit, navozuje přímou činnost žáků ve vyučováni, vytváří 
podmínky pro experimenty, vyžaduje zdůvodnění přijatých řešení, využívá situací, kdy 
citové zaujetí působí na jednání žáků, dává žákům příležitost k vlastnímu získávání 
vědomostí, k vlastnímu pozorování, podporuje jeho iniciativu apod.“

' Skalková, J. 1971, s. 12.
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Ve škole mohou nastat různé situace, při kterých mohou žáci projevovat pouze 
aktivitu vnější, někdy mohou aktivitu jen předstírat. Výchovně cenná je především 
aktivita vnitřní, neboť vychází z hlubokých zdrojů osobnosti, ze zájmu žáka, jeho 
postojů a přesvědčení. Aktivitou v pravém slova smyslu je právě aktivita vnitřní 
(angažovaná -  dle Maňáka, viz dále), spjatá s potřebami a zájmy, s vnitřním souhlasem 
žáka, jeho spontánní pozorností a vnitřní kázní.

J. Maňák rozlišuje 4 stupně aktivity dle míry kvality':

1/ aktivita vynucená -  žák je přinucen k učební činnosti učitelem
2/ aktivita navozená -  žáci se zapojují do práce na pokyn učitele
3/ aktivita nezávislá -  je spojená s vlastním zájmem žáka o činnost, bez nátlaku
4/ angažovaná aktivita -  silná motivace žáka, která předpokládá připravenost 

řešit problémy samostatně a plně uvědoměle.

Didaktický problém aktivity se vztahuje na zaměření žáků v průběhu vyučování, 
kde mají žáci dosáhnout využitím vnějších a vnitřních podmínek zvýšené činnosti a 
participace na vyučování. Výsledkem aktivního vedení by mělo být uvědomělé poznávání 
a osvojování si vědomostí, dovedností a návyků. Samostatnost a aktivitu žáků podporuje 
využívání různých didaktických metod.

Didaktická metoda je záměrný postup nebo způsob při uspořádání obsahu 
vyučování a učení jako činnosti učitele a žáků, který směřuje k dosažení stanoveného 
výchovně vzdělávacího cíle.

Základní dělení didaktických metod:

• metody slovní (vyprávění, popis, vysvětlování, rozhovor, práce s knihou)
• metody názorné (pozorování, exkurze)
• metody praktické (laboratorní práce, práce s textem)
• metoda samostatné práce (práce s textem, se slovníkem)
• metoda kontrolní (otázky a odpovědi k textu, domácí úkoly)
• metody opakovači (kontrolní testy, zkoušení)

2.2 Aktivizační didaktické metody

Aktivizační metody podněcují zájem o učení, podporují a rozvíjejí u žáků 
intenzívní myšlení, jednání a prožívání. Tím tyto metody zajišťují předpoklady 
uvědomělého učení, podporují samostatnost, flexibilitu a kreativitu myšlení. Při jejich 
využití se učitel musí oprostit od direktivního způsobu řízení a opustit dominantní 
postavení ve třídě. Na rozdíl od tradičních metod se při aktivizujících metodách mnohem 
více uplatňuje vytváření poznatků (konstruování) a řešení problémů.

Maňák, J. 1998, s. 80.
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Proces konstruování vědomostí vyžaduje kooperativní vztahy mezi učitelem a 
žákem, což vede k překonávání dosud převážně existující izolovanosti při výuce. Statické, 
neměnné postupy při výuce je třeba nahradit dynamickými.

Jak žáky získat, aby se od začátku aktivně zapojili do výuky?

1/ budování týmu -  učitel by měl žáky vzájemně seznámit a vytvořit atmosféru 
důvěry a spolupráce

2/ rvchlá diagnostika žáka -  učitel by měl zjistit vlastnosti žáků, okruh jejich 
znalostí a zájmů

3/ okamžité plné zapojení žáků -  učitel by měl od počátku povzbuzovat zájem 
žáků o předmět

K aktivizaci žáků přispívá vhodné střídání jednotlivých vyučovacích metod a
didaktických prvků výuky, které nenásilnou formou vedou žáka k promýšlení poznatků, 
aktivnímu ověřování a aplikaci látky.

Mezi tyto metody patří:

- Frontální výuka -  vedená učitelem, vhodná k výkladu učiva
- Rozprouděná diskuse -  diskuse a polemika o klíčových otázkách
- Povzbuzováni žáků ke kladeni otázek -  žáci vyžadují objasnění sporných bodů
- Týmové učení -  úkoly jsou prováděny v malých skupinkách
- Partnerské vyučování -  vyučujícími jsou sami žáci
- Samostatné studium -  žáci řeší úkoly samostatně
- Afektivní učení -  při činnostech poznávají žáci své pocity, hodnoty, postoje
- Rozvoj dovedností -  procvičování sociálních dovedností

Střídání těchto metod přispívá také k omezování negativních emocí ve školním 
prostředí jako je úzkost, strach či nuda. Zároveň J Skalková’ upozorňuje na meze a 
důsledky nadměrného zvyšování aktivní činnosti, při které dochází k únavě, ztrátě zájmu 
a k negativizmu.

Významnou roli pro využití aktivizačních metod hraje také fyzické prostředí, 
v němž výuka probíhá, které může usnadnit výsledný efekt využití těchto metod.

2.2.1 Klasifikace aktivizačních metod

Podle převládající činnosti se aktivizační metody dělí na metody slovně 
dialogické a metody problémové (badatelské). Všechny využívají vnitřní motivace, tj. 
individuální pohnutky k učení, které vyplývají z vlastního zájmu žáka o dané učivo.
J. Maňák rozlišuje 4 základní skupiny aktivizujících metod:

' Skalková, J. 1971, s. 85.
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„Metody - heuristické (problémové)
- diskusní
- situační
- inscenační
- didaktické hry“'

Další variantu klasifikace aktivizujících metod nabízí J. Skalková:

„Metody - simulační
- inscenační
- hra
- dramatizace“^

2.2.2 Popis jednotlivých metod 

Hra jako vyučovací metoda

Hra umožňuje kreativně experimentovat s vlastním chováním, navozuje pokusné 
jednání, otevírá prostor pro vlastní iniciativu a tvořivost. Didaktická hra je založena na 
řešení problémových situací, rozvíjí aktivitu, samostatnost a myšlení. Prostřednictvím 
herních situací mohou žáci řešit i značně složité problémy, neboť hra na ně působí silnou 
motivací, při níž se didaktický záměr zcela či částečně překrývá soutěživým zaujetím. Při 
hře lze využívat různé hračky, stavebnice, obrázky apod.

Příklady didaktických her:

❖ Řekni to jinak -  synonymické vyjádření různých slov
❖ Scrabble -  vytváření co největšího počtu slov z určitého počtu písmen
❖ Dokončení pohádky -  dokončení pohádky
*1* Na básníka -  hledání rýmů, tvorba básní
*1* Pohádka -  vyprávění pohádky dle osnovy

Metoda simulační

Při této metodě je žákům je nastíněna určitá situace a jsou vedeni k tomu, aby 
během určité doby učinili řadu rozhodnutí. Jako pomůcky lze využít různé nákresy, 
modely, hry, mapy.

Důležité je uplatnění nejen verbální, ale i neverbální komunikace, tedy nejen to, 
co kdo říká, ale i jak to říká a jak celkově vystupuje. Tyto metody nemají konfrontační 
charakter, proto usnadňují jedinci reagovat uvolněně a zaujímat bez obav určité postoje.

' Maňák, J. 2003,8.105-126.
^Skalková, J. 1999, s. 184-185.
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Metoda situační

Tato metoda umožňuje žákům získávat dovednost analyzovat a řešit problémy, 
které představují určité životní situace. Situačními metodami rozumíme postupy při 
problémovém řešení modelových situací, jejichž základ vychází z reálné události,
se kterou se můžeme v praxi setkat.

Metoda inscenační

Podstatou inscenačních metod je hraní rolí osob zúčastněných v určité sociální 
situaci. Jde o hraní rolí podle scénáře, v podstatě jde o problémovou metodu, která se 
přibližuje lidskému jednání v reálné situaci.

Inscenační metody mívají různorodý charakter;

*1* „umělecké (divadlo, akademie)
♦i* psychosociální (sociodramata)
*** terapeutické (psychodramata)
<♦ výchovně vzdělávací“'

Těchto metod se užívá nejenom za účelem intelektuálních cílů, ale také s cílem 
rozvíjet emocionální a komunikativní stránky osobnosti žáků.

Dramatizace

Dramatizace zkonkrétňuje učivo, umožňuje jeho prožití, usnadňuje hlouběji 
pochopit obsah dramatizované látky, oživit ji, vyvolat o ni hlubší zájem, dobře si ji 
zapamatovat a rozvíjet tvořivost žáků.

Shrnutí; Rozvoj vnitřní aktivizace je podmíněn řadou vnějších a vnitřních podmmek mezi 
které patří vhodná motivace, učební materiál a organizace učebního procesu (vhodné 
střídání tradičních a aktivizačních učebních metod), fyzické prostředí, tvůrčí atmos eia, 
stimulující rozumové a emocionální vztahy a také vědomí praktické použité nosti cizi o 
jazyka (výměnné pobyty, exkurze, mimoškolní činnost...). Využití aktivizaráic '^^to 
má výrazný dopad na kladný vztah žáka k předmětu a zároveň rozvíjí je o mys eni, 
jednání a prožívání.

' Horká, H. 1997, s. 32.
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3. Cíl vyučování cizím jazykům

Specifickým cílem při vyučování cizím jazykům jsou složky: 
komunikativní, lingvistická, geografická, instruktivní, formativní a výchovná. Všechny 
tyto složky tvoří jednotu, vedoucí postavení zaujímá složka komunikativní.

Základním cílem komunikativně zaměřené výuky cizích jazyků je jejich praktické 
ovládání. K tomu je třeba užívat takových metod, které vedou žáky k aktivní účasti na 
vyučování. Tuto možnost nabízí vyučování cizím jazykům ve velké míře, a v tom také 
spočívá jeho přitažlivost pro žáky. Psychologické předpoklady pro aktivizaci žáků jsou 
obsaženy v samotném procesu osvojování cizího jazyka. Psychologií řeči se podrobně 
zabýval vídeňský psycholog F.Kainz.

Ve své práci se věnoval také pojmu "jazykový cit". Podle Kainze jazykový cit 
„není cit, ale podvědomý souhrn zkušeností, následný produkt vědění, fiangující ale bez 
plné účasti rozumového vědění. Je to tedy určitý smysl či povědomí. Jazykové povědomí 
je vědomí o tom, co je v jazyce běžné a schopnost využívat tohoto známého běžného 
jazykového materiálu běžným způsobem. Jde tu o automatizovanou a funkcionalizovanou 
znalost spočívající v tom, že mluvčí má, jako výsledek cviku a zkušenosti, ve své paměti 
určitou zásobu modelových vět a konstrukcí, což mu dovoluje operování s jazykovým 
materiálem. Existence jazykového povědomí uspoří mluvčímu spoustu teoretických 
gramatických pravidel.“ '

Pro plynné ovládání cizího jazyka je tedy důležité, abychom si pro něj osvojili 
bezpečně jazykové povědomí, protože je daleko účinnější než znalost formálních 
paradigmat a teoretických pouček. Při praktickém užívání jazyka nejde o to, znát 
gramatická pravidla správného užívání jazykového materiálu, stačí když je toto užívání 
správné. Rychlá automatizace jazykového materiálu je podporována často bezděčným 
povědomím pro mateřštinu.

Shrnutí: Při komunikativně zaměřené výuce cizích jazyků si musí žák:

^  osvojit pamětně nejen slova, ale i jejich spojení, zčásti i celé věty 
^  ovládnout techniku tvořit slovní spojení, věty podle produktivních strukturních 

modelů
^  získat automatizované návvky zvukové realizace a dešifrace řeči 
^  získat jazykové povědomí pro cizí jazyk.

'Kainz, F. 1960, s. 297-392.
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4. Didaktické zásady

Didaktické zásady jsou nezbytné pro zajištění efektivní výuky a působí ve 
vzájemné kontinuitě.

Již J. A. Komenský ve svém díle „Didaktika velká“' zdůrazňuje potřebu dodržovat 
jednotlivé didaktické zásady proto, aby se docílilo efektivního cíle vyučování.

V současnosti se počet zásad u různých autorů různí, některé jsou považovány za 
méně důležité, případně jiné splývají dohromady.

Didaktické zásady:

1/ Zásada názornosti -  smyslová a myšlenková aktivita člověka je kontinuální. Člověk si 
pamatuje z přečteného 10 %, z poslechu 20 %, z viděného a slyšeného zároveň 50 %, 
z toho, co sám říká 70 %, z toho, co sám říká a dělá zároveň 90 "/o. Z toho plyne, že pro 
efektivní vyučování je třeba vlastní aktivity žáka, činnostního vyučování a využívání 
audiovizuálních pomůcek.

Odlišujeme názornost vnitřní, kam patří využití mezipředmětových vztahů a 
srovnání cizího jazyka s rodným jazykem, dále pak názornost vnější, kam patří názorné 
pomůcky (vizualizace).

2/ Zásada přiměřenosti -  učivo musí odpovídat obsahem i rozsahem psychickému i 
somatickému rozvoji dítěte určitého věku, ale též individuálním rozvojovým možnostem 
žáků. Učitel pak vybírá optimální vjmčovací metody a formy tak, aby žáci nebyli 
podceňováni (hrozí ztráta motivace), ani přeceňováni (hrozí pocit neúspěchu a ztráta 
motivace).

3/ Zásada aktivnosti a motivovanosti -  aktivní přístup k učení vede přes zájem žáka. 
Žák by měl při výuce získat vnitřní motivaci -  stav, který nutí žáka něco vykonat a naučit 
se pro vlastní uspokojení.

Předpoklady vnitřní motivace:

• žák zná cíl
• cíle musí být pro něj konkrétní a dosažitelné
• žák musí dostávat průběžně zpětnou vazbu, být informován o výsledcích svého 

snažení
• žák potřebuje pozitivní hodnocení pro pocit vnitřního uspokojení

* Komenský, J., A. 1948. Všeobecné požadavky vyučování a učení, tj. kterak vyučovat a učit se najisto, aby 
se výsledek musil dostavit. Kap. XVI., s. 100, Základy snadnosti při vyučování a učení. Kap. XVII., s. 113.



Vnější motivace se dále dělí na pozitivní -  snaha vyniknout, získat obdiv, být 
pochválen, kladně hodnocen, získat hmotné výhody, atd. a negativní -  strach ze špatné 
známky, fyzické trestání, atd.

Motivace souvisí s vytvořením kladného vztahu žáků k předmětu. Učitel by se měl 
snažit vzbudit a udržet žákův zájem o předmět, k čemuž volí dle vyučovacích podmínek 
vhodné postupy a přitažlivé formy práce.

Prvky ovlivňující aktivnost žáků:

a/ organizace výuky -  skupinové vyučování, párová práce, samostatná práce, střídání 
činností, pohybové aktivity, vizuální podněty, činnostně orientovaná výuka, vhodné 
stupňování obtížnosti úkolů, nevytváření stereotypů, radost z úspěchů, osobnost učitele a 
jeho vztah k žákům, atmosféra ve třídě atd.

b/ učební materiál -  technické pomůcky, doplňkový materiál

d  mimoškolní činnost -  pro pocit praktického využití jazyka -  dopisování, výměnné 
pobyty, exkurze, atd.

4/ Zásada systematičnosti - při osvojování vědomostí je třeba postupovat systematicky, 
tak aby jeden poznatek vyplýval z druhého. Učivo se předává žákům v určité logické 
soustavě, postupuje se od známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu, od 
jednoduchého ke složitějšímu, od blízkého ke vzdálenému.

5/ Zásada trvalosti -  trvalé osvojení vědomostí a dovedností tak, aby pro každého 
jedince byly použitelné při dalším procesu vzdělávání.

Podmínky pro dosažení trvalosti učiva:

motivace žáků
- logická struktura učiva
- pochopení učiva při osvojování
- vnitřní zpětná vazba žáka zapojení více smyslů do procesu poznání 

aktivní procvičování a opakování,
- odlišení podstatného a podružného
- uvědomování si mezipředmětových souvislostí

V současnosti se vyzdvihuje účinnost užívání induktivní metody při prezentaci 
učiva, při které žák sám objevuje zákonitosti nové látky.

6/ Zásada uvědomělosti -  nezbytnost uvědomělé účasti žáka na vyučovacím procesu jak 
v oblasti poznávací, tak v oblasti dovednostní, která je cílem výuky. V souvislosti 
s výukou cizího jazyka je v současné době upřednostňován uvědomělý přístup 
k mateřskému jazyku při výuce cizího jazyka, kterým se předchází interferenčním jevům.
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7/ Zásada vědeckosti -  žáci si musí osvojovat poznatky, které korespondují se 
současnými vědeckými poznatky a s vývojem vědecké disciplíny, z toho vyplývá 
požadavek na neustálé vzdělávání učitele v oblasti svého předmětu, ale také v oblasti 
didaktiky, psychologie, pedagogiky atd.

8/ Zásada praktického užití jazyka -  spojení teorie s praxí -  aplikace činnostního a 
zkušenostního vyučování. Žáci si nejvíce pamatují to, na co sami přijdou, co si vyzkouší a 
co mohou vidět v běžném životě. Cílem současné výuky jazyka je jeho praktické užití -  
komunikace. Žáci by měli být při výuce průběžně v kontaktu s živým jazykem, měli by si 
uvědomovat důležitost cizího jazyka pro svoji budoucnost. Škola by měla zajišťovat 
výměnné pobyty, dopisování běžnou formou či prostřednictvím e-mailu, exkurze, zájezdy, 
partnerské školy atd.

9/ Zásada celistvosti -  jednota výchovy a vzdělávání.

Dichotomické pojetí cílů výuky cizího jazyka
-  výchovný cíl
-  vzdělávací -  poznávací cíl

Trichotomické pojetí cílů výuky cizího jazyka

-  cíl výchovný -  morální, estetické vlastnosti
-  vzdělávací cíl -  ovládání cizího jazyka
-  poznávací cíl -  reálie dané země

Při výuce se jednotlivé cíle prolínají -  jazykově komunikační, výchovně 
vzdělávací a sociální. Primárním cílem výuky cizího jazyka je položit pevný základ 
komunikativní jazykové kompetence, který lze v dalším studiu prohlubovat a rozšiřovat.

10/ Zásada mezipředmětové návaznosti -  učitelé by měli znát učivo, formy a metody 
práce v ostatních předmětech a využívat těchto znalostí k propojení učiva.

11/ Zásada cykličnosti -  při tvorbě osnov pro výuku cizího jazyka se uplatňuje cyklické 
rozvržení učiva, které spočívá v nabalování nové látky na učivo již probrané.

12/ Zásada individuálního přístupu -  individuální přístup k jednotlivým žákům, jejich 
věku a zvláštnostem. Z toho vyplývá požadavek diagnostiky žáka. Přihlíží se k tělesnému 
a zdravotnímu stavu žáka, k úrovni vývoje poznávacích schopností, k vlastnostem, 
k zájmům a sklonům, charakteru žáka, jeho potřebám, prospěchu, domácímu prostředí ap.

13/ Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka -  komplexní rozvoj osobnosti žáka ve 
všech oblastech -  kognitivní, postojové a psychomotorické.
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II. 1. Společný evropský referenční rámec pro jazyky

Společný evropský referenční rámec poskytuje obecný základ pro vypracování 
sylabů, směrnic pro vývoj kurikulí, zkoušek, učebnic atd.v cclé Evropě, čímž přispívá 
k jejich srozumitelnosti a podporuje tak mezinárodní spolupráci v oblasti cizích jazyků.
V úplnosti popisuje, co se musí žáci a studenti naučit, aby používali jazyk ke komunikaci, 
jaké znalosti a dovednosti musí rozvíjet, aby byli schopni účinně jednat, poskytuje 
srozumitelný popis cílů a navrhuje účinné učební metody.

Rámec lze užívat k plánování jazykových programů

a) z hlediska předpokládaných dřívějších znalostí studia a jejich 
propojení s dalšími stupni vzdělávání

b) z hlediska cílů a jejich obsahu

c) z hlediska sylabu zkoušek k plánování jazykové certifikace

d) z hlediska hodnotících kritérií k plánování regulovaného a 
autoregulovaného učení a k postupnému budování uvědomělého 
pohledu studenta na současný stav jeho znalostí, stanovení 
smysluplných cílů, které zadává student sám sobě, výběru materiálů a 
sebehodnocení.

1.1 Společné referenční úrovně

Jedním z cílů Rámce je pomoci zainteresovaným osobám popsat ovládání jazyka 
vyžadované současnými standardy, testy a zkouškami, aby se mohlo usnadnit srovnávání 
odlišných systémů kvalifikací. Z toho důvodu byly vyvinuty společné referenční úrovně, 
které poskytují společný pojmový aparát a mohou je použít uživatelé k popisu svých 
znalostí.

A B
uživatel  základfk j a z y k a  s a m o s t a t n ý  už iv a t e l

AI A2
( D r c a k t h r o u g h )  ( W a y s i a g c )

B1
( T l i r c s h o k l )

[52
(Vai i t a j -e)

zk uše ný  uživatel

Cl
( l l l f c c t i v c

O p e r a t i o n a l

P r o f i c i e n c y )

C2
( M a s t e r y )
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A -  uživatel základů jazyka AI (Breakthrough -  průlom) -  ovládnuli základních frází 
odpovídá výstupním požadavkům CJ2 na nižším stupni ZŠ 

A2 (Waystage -  na cestě) 
odpovídá výstupním požadavkům C J1 na vyšším stupni ZŠ

B -  samostatný uživatel B1 (Threshold - práh)
odpovídá osvojení CJ2 na vyšším stupni gymnaziáhiího vzdělávání 

B2 (Vantage -  rozhled) 
odpovídá osvojení CJl na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání

C -  zkušený uživatel Cl (Effective Operational Proficiency- účinná operační 
způsobilost)
pokročilá úroveň kompetence vhodná pro studijní účely

C l (Mastery - zvládnutí) odpovídá cíli nejvyšší úrovně 
zkoušek ALTE

viz tabulka 1

O b r y s o v ý  rá m ec  za h rn u je  š e s t  r e fe r e n č n íc h  úrovn í:

Společné referenční úrovně: globálně po ja tá  stupnice

C2 Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslecline nebo přečte. Dokiže sliriiout inlormace z různýcii 
mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logickT uspořá
dané podobě. Dokiíže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné význa
mové odstíny dokonce i ve složitějšícli situacích.

Cl Kozunií širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná im|5licitní významy textů. 
Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání v^Tazů. Umí jaz>'ka užívat pružně 
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí v)'tvořit srozumitelné, dobře 
uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních úri'arů, 
spojovacích výrazů a prostředků koheze.

IJ2 Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jnk konkrétních, tak 
abstraktních témat včetně odborně  zaměřených diskusí ve svém oboru Dokáže se účastnit 
rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž 
by lo představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitel
né podrobné text)' na širokou škálu témat a vysvětlit své n.ázorové stanovisko r>'kající se aktuál
ního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Dl Kozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běž
ných témat, .'ie ktenMiii se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si pora
dit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto j;izykem mluví. Umí 
napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. 
Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své 
názory a plány

A2 Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezpro
středně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu 
a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež v)'ža- 
dují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jed- 
notluchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřetiní okolí a záležitosti týkající se 
jeho/jejích nejnaléh.ivějších potřeb.

A I Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním IV;ízím, jejichž cílem je vyhovět kon
krétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást 
jednoduché ot;ízky týkající se informací osobnílio rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které 
zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způ
sobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomixi. ______
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1.1.1 Kompetence komunikativní a všeobecné -  vymezené Společným 
evropským referenčním rámcem pro jazyky

Komunikativní jazykové kompetence jsou ty, které člověku umožňují jednal 
s využitím jazykových prostředků. Lze je chápat jako propojení několika komponent:

1/ lingvistická kompetence -  zahrnuje lexikální, gramatické, sémantické, fonologické a 
ortografické znalosti a dovednosti.

lexikální kompetence -  znalost slovní zásoby určitého jazyka a schopnost ji 
používat, se skládá z lexikálních jednotek (ustálené výrazy, ustálená větná spojení, 
idiomy) a z gramatických slov (členy, pomocná slovesa, spojky, částice, citoslovce, 
zájmena...) 
viz tabulka 2

ROZSAH SLOVNÍ ZÁSOBY

C2 Dobře zv ládá  velmi široký repertoár slovn í zásoby včetně idiomatických a hovorových výrazů; je  
zřejmé, že si je  vědom(a) konotativnich úrovn i významu.

C l Dobře zv lá d á  široký repertoár slovn í zásoby, což mu/ji umožňuje pohotové nahrazovat chybějící 
lex iká ln í jed n o tky  opisnými prostředky; je  jen  málo zřejmé, že hledá určité výrazy nebo že se jim  
vyhýbá. Dobře ovládá idiom atické a  hovorové výrazy.

02 Má dobrý rozsah slovn í zásoby, k terá  se vztahuje k  oboru jeho/jejího zá jm u a nejobecnějšim té
m atům . Umí pozm ěňovat formulace, aby se vybnul(a) častým opakováním, ale nedostatky ve slovní 
zásobě m ohou způsobit za vá h á n í či p o u žívá n i opisných prostředků.

Bl M á dostačujíc í s lovn í zásobu k  tomu, aby se vyjadřoval(a), do určité m íry i s po m o c í opisných 
prostředku, v rám ci tém at týkajících se každodenního života, ja ko  jsou rodina, koníčky a zájmy, 
práce, cestování a ak tu á ln í události.

A2 Má dostačující s lovn í zásobu k tomu, aby fungoval(a) v běžném denním  styku v rámci znám ých  
situací a témat.

M á dostačující slovn í zásobu k  lomu, aby vyjadřoval(a) z á k l a d n í  ko m u n ika tivn í potřeby.
M á d o s ta č u jíc í  s lo v n í  zá so b u  k  to m u , a b y  se v yp o řá d a l(a ) s n e jzá k la d n ě jš ím i ja z y k o v ý 
m i potřebam i.

AI M á zá k la d n í repertoár slovní zásoby za h m u jíc i izolované lexikální jednotky a  fráze, které se vzta
h u jí ke konkrétn ím  situacím.

OVLÁDÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY

C2 Důsledně p o u žívá  správnou a vhodnou slovn í zásobu.

C l Ojediněle udělá m alou chybu, ale nedopouští se podstatných chyb ve slovní zásobě.

B2 Přesnost jeh o /je jí s lo vn í zásoby je  všeobecně vysoká, ačkoliv  v m alé m íře do ch á zí k  zám ěnám  
a nesprávném u výběru slov. které však nezpůsobují problémy v komunikaci.

Bl Prokazuje dobré o v ládán í zá k la d n í slovn í zásoby, ale přesto se objevují závažné chyby, když m á  
vyjadřovat složitější m yšlenky nebo m á  hovořit o neznámých tématech a situacích.

A2 Ovládá omezený repertoár slovní zásoby, která se vztahuje ke konkrétním každodenním  potřebám.

AI Deskriptor n e n í k  dispozici.
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gramatická kompetence -  znalost jazykových prostředků určitého jazyka a schopnost je 
používat. Gramatika -  soustava principů, které třídí celou soustavu jevů do gramaticky 
strukturovaných řetězců. Gramatika zahrnuje - slovní tvary, gramatické kategorie, 
slovnědruhovou charakteristiku, ...) 
viz tabulka 3

GRAMATICKÁ SPRÁVNOST

C2 D okáže áůsíeáně ovládat g ram atiku  ja zyka  v je j i  komplexnosti, i kd yž věnuje Jioxoniost něčemu 
jin é m u  (např. prom ýšleni dalšího sdělení, sledováni reakce jiných).

Cl D održuje důsledně vysoký stupeň gram atické  správnosti; zřídka se dopouští chyb a chyby jsou  
sotva  postřehnutclné.

B2 O vládá dobře gram atiku: jen  občas se dopouští malých nebo nesystematických chyb a mohou se 
objevit m enší nedostatky ve větné stavbě, ale nejsou časté a mohou být zpětně opraveny.

Ovládá gram atiku v relativně vysoké míře. Nedopouští se chyb, které by mohly způsobit nedorozu
m ěni.

Dl K omunikuje přiměřeně správně ve zndmý-ch kontextech; všeobecně ovládá gram atiku dobře, ačko
liv  vliv  mateřského ja zyka  je  postřehnutelný. Chyby se objevuji, ale je  jasné, co chce vyjádřit

Přiměřeně správné používá  repertoár běžných gram atických prostředků a  vzorců v rámci snadno  
předvídatelných situaci

A2 P oužívá správně některé jed n o d u ch é  struktury, ale přitom  se system aticky dopouští elementár
ních chyb -  např. m á  sklon  k  za m ěň o v á n i časů, zapom íná  rui gram atickou shodu. Nicméně je  
stále jasné, co se pokouši vyjáidřiL

AI O vládá jen  v omezené m íře několik  záklaánícb  gram atických struktur a  typů vět, které jsou sou‘ 
č á sti osvojeného repertoáru.

Gramatika se dělí na;

morfologii - zabývá se tvaiy slov (kořen, afíxy, derivační afixy, gramatické 
koncovky
slovotvorbu (jednoduché slovní tvary, složená slova)
syntax - zabývá se uspořádáním slov ve větách (schopnost tvořit smysluplné 
věty)
sémantickou kompetencí -  zabývá se tím, jak si žák/student uvědomuje a 
ovládá uspořádání složek významu. Lexikální sémantika se zabývá otázkami 
lexikálního významu (synonymie, antonymie, ..)

- ionolo^ická kompetence zahrnuje znalosti a dovednosti vnímat a produkovat: zvukové 
jednotky (lonémy) jazyka, zvukovou výstavbu slova, zvukovou stránku vět... 
viz tabulka 4
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ta b u lk a  4

OVLÁDÁNÍ ZVUKOVÉ STRÁNKY JAZYKA

C2 i/fe Cl

Cl O o kd íe  správné rozlišil p o u žiti in tonacc  a vétnébo přízvu ku  tak, aby vyjadřoval 1 ncjjcmnčjši 
význam ové  odstíny.

U2 Osvojil(a) si jasnou, přirozenou výslovnost a intonaci.

U1 Výslovnost je  z  hlediska artikulace ja sná , i k d yž  je  občas zřejm ý cizí p řízvuk a  občas se objevují 
chyby ve výslovnosti.

A2 Výslovnost je  celkové dostatečné ja sn a  natolik, aby byla srozumitelnd, navzdory zcela zřejmému 
c iz ím u  přízvuku, ale účastníci p ro m lu vy  budou občas potřebovat, aby bylo zopakováno, co j iž  
bylo řečeno.

A I Výslovnost velmi omezeného repertoáru osvojených slov a  fr á z í  může být srozum itelná pro roáilé 
mluvčí, pokud  vyvinou určité ú stlí'a  p o k u d  jsou  zv y k lí na  styk s danou Jazykovou skupinou.

- ortografická kompetence zahrnuje znalost symbolů, z nichž se skládá písemný text a 
dovednost vnímat a produkovat je (tvar písmen v tištěné a psané podobě, správný 
pravopis, interpunkce...), 
víz tabulka 5

C2 Písem ný projev je  z  ortografického hlediska bezchybný.

Cl Úprava textu, výstavba odstavců a interpunkce jso u  důsledné a napom áhají porozum ěni textu 
Pravopis je  správný s výjim kou několika  nahodilých chyb.

B2 Dokáže vytvořit jasně srozum itelný souvislý písem ný text, k terý odpovídá pravid lům  týkajícím  se 
úpravy textu a  výstavby odstavců.
Pravopis a interpunkce jsou  pom ěrné přesné, ale mohou nést stopy vlivu mateřského jazyka.

Bl Dokáže vytvořit souvislý text, kterým je  celkem srozum itelný ve všech částech.
Pravopis, interpunkce a úprava textu Jsou natolik přesné, že ve většině případů  je  m ožné text sle
dovat.

A2 Dokáže opisovat krátké věty, které se týka jí každodenního života  -  např. orientační pokyny, ja k  se 
někam  dostat.
Umt pom ěrně přesně foneticky  napsat krá tká  slova, která jso u  součásti jeho/její slovní zásoby (ale 
přito m  nutně zcela neovládá Jejich správný pravopis).

AI D okáže opisovat zn á m á  slova a k rá tké  frá ze , např. Jednoduché p o k y n y  nebo instrukce, názvy  
každodenních předm ětů, názvy obchodů a  ustálená spojení, k terá Jsou běžné používána.
Dokáže hláskovat svou adresu, národnost a osta tn í osobní da la

2/ sociolingvistická kompetence -  se vztahuje k sociokultumím podmínkám užívání 
jazyka. Svou vnímavostí ke společenským konvencím /zdvořilostním pravidlům, normám 
řídící vztahy mezi generacemi, pohlavími, třídami a sociálními skupinami/ ovlivňuje 
naprosto veškerou jazykovou komunikaci mezi představiteli různých kultur, i když si 
účastníci komunikace často její vliv neuvědomují (použití a výběr pozdravů, při příjezdu, 
představování, loučení, oslovení -  formální, familiární...), 
viz tabulka 6
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tab u lk a  6

Cl

D2

E l

A2

A D I i K V A T N O S r  Z  l l l  i ; i ) I S K A  S ( ) C I ( ) I , I N ( . V I S T I K Y

( - 2  I D o b ř í !  o v lů č i í i  i í i i f í i i i í i í i c U u  a  h í n n i r c t / é  u ý r a z y  <i n v č í l a t n u jc  s i  j c j i c h  u y z n i i t t i t n iH  k o i t f i í í í c c .

¡'rokazuje v cclč šiří pom zuiiičiii SíícialiugvisUckýiii a  sodokulluriiiin  jaz}'k(wým impiikacim , které  
jsou  ¡¡oužiudny rodilým i mluvčími, a dokáže na n i  vhodně rcaaoiuil
U m í efektivně z()r<istředk<n/<il k<nnunikaci m ezi m luvčím i cílového ja zy k a  a  s/>olečeiislvíin svého 
výchozího jazjika  a zohledňuje ¡¡íilom socioku lturn í a sociolingvislické rozdíly.

Dokáže roz/>nznal širokou škálu idiom atických a hovorov)’ch výrazů a uvědomuje si m ožné posu
ny mezi fu n kč n ím i styly, ale může si občas potřeboval objasnit některé deta ily  zejm éna v případě, 
kdy  n en í obeznám en(a) s určitým  (např. regionálním ) přízvukem.
Dokáže sledoval film y, které ve značné míře používa jí slang a idiomy.
D okáže p ru žn ě  a  účelně p o u žíva t ja zy k  ke společenským  účelům, včetně em otivn ího  vyjádření, 
narážek a žertování.

D okáže se vyjadřovat sebevědomě, srozum itelně a zdvořile v rám ci fo rm á ln ích  a neform álních  
funkčn ích  stylů, které odpovídají dané situaci a osobám, kterých se to týká.

S  určitým  zna te lným  tisilím  se dokáže ličastnit diskuse ve skupině a  přisp íva t k  ní, i  k d y ž  se jed n á  
o rychlou a  hovorovou řeč.
Dokáže kom un ikova t s roáilým i m luvčími, a n iž by  je  podvědom ě a nechtěně bavil(a), iritoval(a), 
nebo a n iž  by je  přinulil(a), aby se k  něm uhií chovali jinak, než by se chovali k  rodilému mluvčímu. 
Dokáže se vyjadřovat vhodně s ohledem na danou situaci a vyhnout se závažným  chybám ve fo r 
mulacích.

Dokáže k  vyjádřen í p o u žíva t širokou škálu jazykových  fu n k c í  a v jejich  rám ci reagovat, a  k  tom u  
využívá  nejběžnějších vyjadřovacích prostředků neutrálního fu n kč n íh o  stylu.

Je si vědom(a) zásadních zdvořilostních norem a  podle toho se chová.
Uvědomuje si nejdůležitější rozdíly ve zvycích, v obvyklé Jazykové praxi, postojích, hodnotách a vire, 
které jso u  d o m in a n tn í v daném  společenství a k teré Jsou typické pro  jeho /je jí ja zyko vé  zázem í, 
a vědom ě je  vyhledává.

D okáže se jed n o d u ch ým  způsobem  vyjadřovat p o m o c í zák ladních  ja zyko vých  fu n kc í, ja k o  jso u  
výměna informací, žádosti, vyjádření vlastních názorů a  postojů, a  v Jejich rámci reagovat. 
D okáže Jednoduše, a le e fektivně udržova l společenskou ko m u n ika c i prostředn ic tv ím  nejjedno
dušších běžných výrazů a fungován ím  v rámci základních  zvyklostí. __________

A 1

Dokáže se slovně vypořádat s krá tkým i společenskými vým ěnam i a využívá  k  tom u každodenních  
zdvořilých způsobů pozdravů a  osloveni. Dokáže někoho pozval, někom u se om luvit atd. a  reago
vat na p o zvá n í a omluvu.

Dokáže n a váza t zá k la d n í společenskou kom un ikac i lak, že použije  nejjednodušších způsobů vy 
já d řen í zdvořilosti: u m í pozdravil a rozloučit se, představit se, poprosit, poděkoval, om luvit se atd.
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3/ pragmatická koinpctencc - sc  lýká fun k čn íh o  v y u žili ja zy k o v ý ch  proslřcdku, klcré 
č e ip a jí z e  scénářů  a rutinních forem  interakčn ích  vým ěn . .íde /.dc také o zv lád n u li 
ja z y k o v é  p rom lu vy , k oh eren ce  a k o h eze , rozp ozn án í typů a forem  le x lu , ironie a parodie  
apod.
v iz  tabu lky 7, 8, 9 , 10

ta b u lk a  7

KOniiKKNCI-;

C2 Dokáže vytvořil kohercniní a kohczn í texty a ¡¡řilont plné a vhodně p o itiil roziiutnitě sloholuorné 
útvary a širokou škdlu kobcznich prostředků.

C l Dokáže vypracovat věcnou, p lynu lou  a  správně strukturovanou řeč a  přitom  prokazuje ovládáni 
slohotvorných útvarů, spojovacích a kohezních prostředků.

D2 Dokáže efektivně používa t rozm anité  spojovací výrazy tak, aby  výstižně postih l(a) vztahy mezi 
m yšlenkam i.

D okáže užíva t om ezené m n o žstv í kohezních  prostředků  tak, že  u m í ze svých výpověd í vytvořit 
věcnou a koherentní prom luvu, ačkoliv v d louhém  textu nedokáže občas postihnout myšlenkovou  
návaznost.

B l Dokáže spojit sérii kratších, jednotlivých bodů v propojený a  lineárn í sled  určitých myšlenek.

A2 D okáže p o u ž ív a t nejběžnéji se vysky tu jíc í spo jovací výrazy k  p ro p o jen í jed n o d u ch ých  vět, aby  
m ohl vyprávět příběh nebo něco popsat prostým  vyjm enováním  určitých myšlenek.

D okáže propojit skup iny  slov po m o c i jed n o d u ch ých  spojovacích výrazů, ja k o  jso u  „a" („and**), 
.a le"  (.bu t") a  .protože" (.because").

AI D okáže propojit slova nebo skup iny slov pom oci nejzákladnějšícb lineárních  spojovacích výrazů, 
ja k o  jso u  .a "  (.and") a  .pak/po tom " (.then").

tabu lka 8

UJÍMÁNÍ SE SLOVA (STŘÍDÁNÍ PARTNERŮ V KOMUNIKACI)

C2 v iz  Cl

C l D okáže ze  svého rejstříku prom luvových fu n k c í  pohotově vybral vhodnou frá z i, k terou patřičně  
uvede svů j příspěvek tak, aby se mohl(a) u jm out slova nebo aby běbem přem ýšlen í získal(a) čas 
a ponechal(a) si slovo.

B2 Dokáže užít patřičných jazykových  prostředků ke vhodném u zásahu  do diskuse.
Dokáže prom luvu  zahájil, udržovat vchodu  a  zakončit za pom oci efektivního stř íd á n í s partnerem  
v kom unikaci.
Dokáže prom luvu  zahájit, vhodně se do n í  zapojit a ukončit rozhovor, k d yž  potřebuje, i kd yž ne 
vždy obratně.
Dokáže užívat běžné ustálené frá ze  (např. .T h a ťs a difficuh question to answ er" -  .N a tuto otáz
ku  je  těžké odpovědět."), aby získal(a) čas a  neztratil(a) slovo, za tím co form uluje, co chce říct.

Dl Dokáže zasáhnout do diskuse na znám é téma, přičem ž užije vhodné fráze, aby se ujal(a) slova.

Dokáže začít, udržet v chodu a  uzavřít jednoduchý osobní rozhovor . z  očí do očí" týkající se běž
ných tém at nebo osobních zájm ů.

A2 Dokáže užít jednoduchých způsobů, ja k  začít, udržet a ukončit k rá tký  rozhovor 
Dokáže zahájit, udržet a uzavřít jednoduchý osobní rozhovor . z  očí do očí".

Dokáže si vyžádal pozornost.

AI Deskriptor n en í k  dispozici.
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ta b u lk y  9 ,1 0

IM.VNUI.O.S7 IMtOMI.IJVY

C2

!

Dokáže se /ilynulc a přUorn přirozené, bez uélUbo úsilí a zavcihúní vyjadřovat v /jliié šíři ¡'nuzy se 
objevují jen do Ic iniry, aby m luvčím u um ožnily  přesné reagoval na určitct slova, vyjadřovat své 
myšlenky, něho najit vhodné přík lady  nebo uysuétlení.

Cl Dokáže se plynule a spontánně vyjadřovat téméř bez většího úsilí Pouze kotuiepčné obtížný před
mět hovoru rnCde přibrzdit přirozený a p lynu lý  tok jazyka.

B2 Dokáže sponlánné kom unikovat, občas se t/yjadřuje pozoruhodně p lynu le  a snadno i v delších 
a složitých úsecích promluvy.

D okáže v docela p lynu lém  tem pu p ro d u k o v a t úseky ja zy k o v é  prom luvy, ačko liv  m ůže váhat 
v případech, kdy bledá struk turn í a  výrazové prostředky, a prom luva je  poznam enána jen  několi
ka  znate lným i dlouhými pauzam i.
Dokáže docela plynule a spontánně kom unikovat s rodilým i m luvčím i do té míry, že komunikace  
není obtížná pro žádnou z  obou stran.

B l Dokáže se vyjadřovat s re la tivn í leh ko stí N avzdory některým  p ro b lém ům  s form ulacem i, které  
způsobuji pauzy a zavádt jej/ji do „slepé uličky", je  schopen/schopna účelně pokračovat v kom unikaci 
bez n i t í  pom oci

Dokáže smysluplně kom unikovat, ačkoliv jso u  zcela z ř ^ m é  p a uzy  způsobené p lánováním  gram a
tiky a  lexika a pokusy o vhodnější fo rm u la c i zejmérxa v delších úsecích zcela sam ostatné promluvy.

A2 Dokáže se dorozumívat pom oci krátkých příspěvků, ačkoliv pauzy, opakované snahy začít kom u
n ikovat a  přeformulovávání jso u  zcela zřejmé.

Dokáže dostatečně lebce zrekonstruovat frá ze  týkající se zndm ých tém at tak, aby zvládl(a) krátké  
vým ěny navzdory zcela zřetelným  za vá h á n ím  a  neiíspěšným po čá tků m  kom unikace.

AI Dokáže zvládnout velmi krátké, izolované a  většinou předem naučené výpovědi, které jso u  pozna
m enaný mnoha pauzam i, které jso u  nezbytné pro  h ledání výrazoi/ých prostředků, pro artikulaci 
méně známých slov a pro pokusy o vhodnější fo rm u la c i v kom unikaci.

PŘESNOST PROPOZICE

C2 Dokáže přesně a dostatečně ja zyko vě  správně vyjádřit i je m n é  význam ové odstíny  prostředn ic
tvím  širokého repertoáru hodnotících výrazových prostředků (např. příslovcí vyjadřujících m íru/ 
stupeň, vedlejších vět vymezujících význam  vět řídících).
Dokáže vyjadřovat důraz, rozlišení a  elim inovat mnohoznačnost.

Cl Dokáže přesně hodnotit názory a výroky v závislosti na stupni, například, jistotylnejistoty, pře
svědčení/pochyb, pravděpodobnosti atd.

D2 Spolehlivě dokáže předat d e ta iln í informace.

Bl Dokáže vyjádřit hlavní body m yšlenky nebo problém u s dostatečnou přesností

Dokáže vyjádřit jednoduchou a  naprosto Jasnou informaci, k te rá  m d  bezprostřední závažnost, 
a  přitom  vyjádřit, co je  dle Jeho/Jejího m ín ěn í nejdůležitější 
Dokdže srozumitelně vyjádřit p o d sta tu  myšlenky.

A2 Dokáže vyjádřit, co chce říci, za  pom oci jednoduché a  přím é vým ěny omezených Informací týkají
cích se známých a běžrtých věcí, ale v ostatních situacích je  nucen obsah sdělení značně zjednodušit.

AI Deskriptor není k  dispozici. |
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Všeobecné kompetence jsou ty, které nejsou specificky jazykové, ale kterých se 
využívá při nejrůznějších úkonech, včetně jazykových činnosti. Patří sem:

znalost okolního světa, znalost sociokultumího prostředí a reálií (každodenní život, 
životní podmínky, mezilidské vztahy, hodnoty, řeč těla, společenské konvence, obyčeje a 
rituály, interkulturální způsobilost, ...).

Komunikativní a všeobecné kompetence tvoří cílové kompetence jazykové výuky.

1.2 Kontext užívání jazyka

Z obecného hlediska učení se cizímu jazyku se rozlišuji čtyři následující oblasti:
- osobní oblast -  člověk je zde chápán jako soukromá osoba, soustředěná na 

domácí život, na rodinu, a přátele, čte si, vede si deník, má koníčky... 
veřejná oblast -  člověk zde vystupuje jako součást širší veřejnosti, zapojuje 
se dojednání,...

- pracovní oblast -  člověk se prezentuje v rámci svého zaměstnání nebo 
profese
vzdělávací oblast -  člověk je zapojen do organizovaného vzdělávání 

viz tabulka 11

29



Tabulka ]] Vnější kontext užívání jazyka

Oblast Místo Institucc Osoby

Osobní Domov; dům, pokoje, 
zahrada 

Vlastní domov 
Domov rodiny 
Domov přítel 
Cizí domov
Vlastní prostor na ubytovně, 

v hotelu 
Krajina, pobřeží

Rodina

Síť společenských vztahů

(l’ra)rodiče, děti, 
sourozenci, tety a strýci, 
bratranci a sestřenice, 
manželova/manželčina 
rodina, manžel/manželka, 
blízcí lidé, přátelé, známí

Vcřejni

OJ
o

Veřejné prostory; 
ulice, náměstí, park 
Veřejná doprava 
Obchody, nákupní střediska, trhy 
Nemocnice, ordinace, kliniky 
Sponovní stadiony, hřiJté, haly 
Divadlo, kino 

zíbavní podniky 
Resuuráce, hospoda, hotely 
Místa pro bohoslužby

Úřady
Politické orgány 
Soudní orgány 
Zdravotnictví 
Kluby vysloužilců 
Spolky
Politické strany 
Církve

Veřejnost
Úředníci
Obsluha v obchodech 
Policie, armáda, ochranka 
Řidiči, průvodčí, cestující 
Hráči, fanoušci, diváci 
Herci, diváci 
ČíSníci, barmani 
Recepční
Kněži, sh rom áždění

Pracovní Kanceláře
Továrny
Dílny
Přístavy, železnice
Farmy
Letiště
Sklady, obchody 
Státní správa 
Hotely

Firmy
Nadnárodní korporace 
Znárodněný průmysl 
Odbory

Zaměstnavatelé,
zaměstnanci

Vedoucí
Kolegové
Podřízení
Spolupracovníci
Klienti
Zákazníci
Recepční, sekretářky 
Uklízečky

VzdéUvací Školy: hala, třídy, hřiště, 
sportovní hřiště, chodby 

Univerzity 
Přednáškové sály 
Učebny 
Svaz studentů 
Koleje 
Laboratoře 
Menza

Škola 
Univerzita 
Naučné společnosti  
Profesní Instituce 
Orgány vzdělávání 

dospělých

Třídní učitelé 
Učitelský sbor 
Školníci
Pomocný personál 
Rodiče 
Spolužáci 
Profesoři, lektoři 
Studenti a Jejich spolužáci 
Zaměstnanci knihoven 

a laboratoří, menzy, 
uklízeči, vrátní, 
sekretářky atd.



Předmčcy Události Úkony Texty

Zařízení a nábytek 
Oblečení
Vybavení dom ácnosti  
Hračky, nářadí, 

osobní hygiena 
Umělecké předměty, knihy 
Divoká /domácí zvířata, 

domácí miláčci 
Stromy, rostliny, trávník, 

jezírka 
Domácí potřeby 
Tašky
Vybavení pro  sport  

a zábavu

Rodinné události 
Setkání
Náhody, nehody 
Přírodní jevy 
Večírky, návštěvy 
Chůze, cyklistika, 
m ototuristika  
Dovolená, výlety 
Sportovní události

Každodenní rutina, 
oblékání, .svlékání, 
v.Třcní,
stolování, umývání 

Kutilství, zahradničení 
Čtení, rádio a televize 
Zábava 
Koníčky 
Sporr>’ a hr>'

Telete.^í
Záruky
Recepty
Návody
Romány, časopisy, 

noviny 
Reklamní materiály 
Brožur)'
Osobní dopisy 
vysílané a nahrané 

! mluvené projevy

1

1’eníze, peněženka, 
náprsní taška 

Formuláře 
Zboží 
Zbraně 
Batohy
Kufry, rukojeti
Plesy
Programy
Jídlo, nápoje, svačina 
Pasy, oprávnění

Běžné udáiosii 
Nehody, nemoci 
Veřejné schůze 
Soudní pře,

soudní  přelíčení 
Studentská merenda, 
pokuty, zatčení 
Zápasy soutěže 
Vystoupení 
Svatby, pohřby

P0ik)'C0 \‘áni a \')-u/í\‘;iní 
veřejných služeb 

Využívání zdravotních 
služeb 

Cest)' auie.Ti, vlakem.
lodí, letadlem 

Veřejná zábava
a odpočinkové činnosti 

Církevní obřady

! \'eřejn.i ozn.imení 
1 a vyhiáíky 
[ .Nálepky a obaly 
i Lecáky, grafiii 
! Líst.k)-. jízdní řády 

Oznámení, směrnice 
Programy 
Smlouvy 
Jídelníčky 
Duchovní texty 
K.-ízání, církevní písní

Firemní zařízení 
Průmyslové zařízení 
Stroje a řemeslné nástroje

Schůze 
Rozhovory 
Recepce 
Konference 
(Vele) trhy 
Konzultace 
Sezónní vyprodej 
Pracovní úrazy 
Pracovní spory

Obchodní administrativa 
Vedení průmyslu 
Výrobní operace 
Kancelářské úkony 
Nákladní doprava 
Prodejní operace 
Uvedení na trh 
Počítačové operace 
Údržba

Obchodní dopis
.^iemorandum
Bezpečnostní varování
Návody
Směrnice
Reklamní materiály 
Nálepky a obaly 
Popis práce 
Orientační značení 
Navštívenky

Psací potřeby
Školní uniformy
Vybavení a oblečení pro  hry
Strava
Audiovizuální vybavení 
Křída a tabule 
I’očítače
Kufříky a brašny

Vstup /návrat do  školy 
Rozchody na konci roku 
Návštěvy a výměny 
Dny otevřených dveří/ 

rodičovské schůzky 
Sportovní dny. zápasy 
Kázeňské problémy

Shromáždění
Výuka
Hry
Přestávka
Kluby a společnosti 
Přednášky, psaní esejů 
Práce v laboraioři 
Práce v knihovně 
Semináře a konzultace 
Domácí úkoly 
Debar\' a diskuse

i

Původní text)- (viz vyše) 
Učebnice, čítanky 
Příručky 
Texr>- na tabuli 
Texty na zpětném 

projektoru 
Texrv- na obrazovce 

počítače 
\ ' ideotexty  
Cvičné materiály 
.Novinové články 
.Anotace, vyiuhv 
Slovníky



1.3 Témata komunikace

Mezi základní tematické okruhy, která jsou předmětem jazykového projevu, 
konverzace, zamyšlení nebo slohu, patří:

1/ osobní údaje -  schopnost představit se, vyhláskovat své jméno, udat adresu, telefonní 
číslo, věk, místo narození, popsat rodinu, přátele a známé,ale také své zájmy, potřeby a 
plány...

2/ dům a domov, okolí -  zařízení bytu, charakteristika domova, péče o prostředí v okolí 
bydliště, pomoc v rodině, domácí práce, způsob bydlení různých kultur...

3/ každodenní život - ve škole a v rodině, popis dne, týdne, navazování přátelských 
vztahů, povinnosti...

41 volný čas, zábava -  zájmy a koníčky, média (TV, rádio, časopisy), knihy, výstavy, 
muzea, sport, intelektuální a umělecké činnosti, organizování práce a odpočinku...

5/ cestování, turistika -  dopravní prostředky, jejich přednosti a nevýhody, oblíbená 
místa, cestování do zahraničí, možnosti ubytování při cestách, plány na dovolenou, 
prázdniny...

6/ mezilidské vztahy -  v rodině, ve škole, na veřejností, na vesnici a ve městě, 
v jednotlivých státech...

7/ péče o tělo a zdraví -  části lidského těla, nejběžnější nemoci a úrazy, správná 
životospráva, tělesná a duševní hygieny, návštěva lékaře...

8/ vzdělání -  školy u nás a v zemi studovaného jazyka, mimoškolní vzdělávání, rozhlas, 
televize, filmy, knihovny, kursy, studium cizích jazyků...

91 nakupování -  výhody a nevýhody nákupů v supermarketu a v malých obchodech, na 
tržištích,zásilkovou službou, nákupy přes internet, oblékání, základní části oděvu, vhodné 
oblečení na růžné příležitosti, vkus v oblékání, současná móda...

10/ jídlo a nápoje -  základní druhy potravin, národní jídla různých jazykových oblastí, 
jejich odlišnosti, alkoholické a nealkoholické nápoje, chování v restauraci, příprava 
oblíbeného jídla...

11/ služby -  infrastruktura služeb ve městě a na venkově, pro různé vrstvy obyvatel dle 
věku, pohlaví, sociálních skupin...

12/ příroda -  názvy rozšířených rostlin, živočichů, vztah k přírodě, ekologické problémy, 
přírodní památky, nejnavštěvovanější místa...

31



13/ počasí - názvy světových stran, základní zeměpisné a meteorologické výrazy...

14/ Evropa a svět -  styky naší země s evropskými státy, účast na festivalech, výstavách, 
sportovních soutěžích, nejzávažnější celosvětové problémy...

Konkretizace tématické slovní zásoby -  viz příloha 1.

Gramatický přehled k jednotlivým deskriptorům -  viz příloha 2.

1.4 Hravé užívání jazyka

Hravé užívání jazyka je důležitou složkou jazykového učení a rozvoje, ale 
neomezuje se pouze na oblast vzdělávací.

Příklady činností, pří kterých se jazyka využívá ve hře, zahrnují:

■ Společenské jazykové hry:

> ústní (příběhy, ve kterých j sou chyby...)
> písemné (společenské hry ve formě otázek a odpovědí...)
> audiovizuální (obrázkové loto,...)
> stolní a karetní hry (Scrabble,...)
>  šaráda, pantomima...

■ Individuální aktivity:

> hádanky, hlavolamy (křížovky, rébusy...)
>  hry vysílané v médiích (Catchword,.)
> slovní vtipy a hříčky: v reklamách, novinových titulcích či grafiti 

Esteticlíé užívání jazyka

Nápadité a umělecké užívání jazyka je důležité jak ve vzdělávání, tak samo o sobě. 
Estetické činnosti mohou být produktivní, receptivní nebo mohou mít povahu 
zprostředkovací, mohou být ústní nebo písemné. Zahrnují činnosti jako:

> zpěv -  dětské říkanky, lidové písně, populární písně
>  převyprávění a přepsání povídek
> poslech, četba, psaní vymyšlených textů
> předvádění divadelních her podle scénáře či bez něj
>  tvorba, předvádění literárních textů
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Shrnutí: Společný evropský referenční rámec pro jazyky podává konkrétní popis cílů, 
obsahů a metod pro učící se cizím jazykům, kteří chtějí používat cizí jazyk ke 
komunikaci.

1) Cíle jazykového vyučování jsou dány referenčními úrovněmi A1-C2, jejich obsahem 
jsou kompetence komunikativní (jazykové, sociolingvistické, pragmatické) a 
všeobecné.

2) Obsah jazykového vyučování tvoří z obecného hlediska oblast osobní, veřejnou, 
pracovní a vzdělávací. V rámci těchto oblastí se rozlišují konkrétní tématické okruhy 
komunikace.

3) Metody jazykového vyučování -  důraz je dán na hravé a estetické užívání jazyka

Cílem tohoto dokumentu je sladit systém jazykového vzdělávání celé Evropy a tím 
odstranit překážky v oblasti vzdělávání cizích jazyků.
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III. 1. Evropské jazykové portfolio

EJP užívá šest mezinárodních referenčních úrovní navržených Radou Evropy a 
vychází ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Konkrétně informuje o 
jazykových dovednostech a interkultumích zkušenostech žáků/studentů/dospělých, 
pomáhá jim lépe a snadněji se učit a umožňuje zachytit jejich vývoj směrem k vícejazyčné 
kompetenci.

EJP má podnítit učící se k tomu, aby do něj zaznamenávali a pravidelně 
aktualizovali vlastní vyjádření o své způsobilosti v každém jazyce.

Vývoj EJP představuje v oblasti uznání a hodnocení znalostí a dovedností pokrok. 
Portfolio je pojato tak, že zahrnuje nejen jakákoliv oficiální vysvědčení získaná 
v průběhu učení se určitému jazyku, ale také záznam méně formálních zkušeností, 
včetně kontaktů s různými jazyky a jinými kulturami.

Velmi užitečné je, že hlavní mezinárodní kvalifikační systém odděluje čtyři 
základní jazykové dovednosti': čtení a poslech s porozuměním a písemný a mluvený 
projev, které jsou posuzovány jako jeden celek.

V současné době vyšly v České republice čtyři díly EJP pro různé věkové 
kategorie:

- Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let rúrnveň A1. A2'l
- Evropské jazykové portfolio pro žáky ve věku 11- 15 let (úroveň AI, A2, B l)
- Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let (úroveň A I, A2, 

B1,B2)
- Evropské jazykové portfolio pro dospělé studenty ÍA1 -  C2'i

Evropské jazykové portfolio pro studenty od 15 let do 19 let a Evropské jazykové 
portfolio pro dospělé studenty obsahuje všechny jazykové úrovně, tzn. je určeno jak pro 
začátečníky tak pro pokročilé uživatele jazyka.

' Termonologie EJP se odlišuje od terminologie Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a od 
terminologie platného školního zákona ČR:
-„Řečové dovednosti“ jsou v EJP označovány terminem ,jazykové dovednosti.“
-Pro věkovou kategorii 15-19 let užívá EJP označeni „student“, přestože dle platného školního zákona se 
užívá pojmu „žák“.
-„Referenční úrovně“ nazvané ve Společném evropském referenčním rámci pro jazyky jsou v EJP 
označovány termínem „jazykové úrovně“.
Z důvodu zachování jednotné terminologie budu nadále dodržovat terminologii EJP.
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1.1 Jazykové portfolio se skládá ze tří částí:

1/ Jazykový pas podává přehled o aktuální úrovni jazykových znalostí v různých cizích 
jazycích, o vykonaných jazykových zkouškách, obsahuje seznam kriterií k sebehodnocení 
a stručný popis jednotlivých jazykových úrovní. Tento přehled označuje jazykové 
dovednosti a jazykovou úroveň popsanou ve Společném evropském referenčním rámci 
pro jazyky, zaznamenává formální kvalifikaci a významné jazykové a interkultumí učební 
zkušenosti. Obsahuje informace o částečných a specifických kompetencích, dává prostor 
pro sebehodnocení, hodnocení učitele, hodnocení školskými institucemi a zkušebními 
orgány.

K jazykovým dovednostem zmiňovaným v Jazykovém pasu patři:

>  Poslech a čtení s porozuměním
> Mluvení -  ústní interakce a samostatný ústní projev
> Písemný projev

Jazykové úrovně označují uživatele jazyka jako:

• základního (AI, A2)
• samostatného (Bl, B2)
• zběhlého (Cl, C2)

2/ Jazykový životopis dokumentuje proces učení se cizím jazykům, podává informace o 
absolvovaném jazykovém vyučování a individuálních cílech, obsahuje velmi podrobný 
popis jednotlivých jazykových úrovní. Zároveň vede učící se ktomu, aby se zapojili do 
plánování a hodnocení svého učebního procesu, sledovali pokroky, kterých dosáhli a 
zamýšleli se nad nimi. Povzbuzuje je, aby dokázali říci, co v každém jazyce umí a 
připojili informace o jazykových a kulturních zkušenostech, jež získali v kontextu 
formální výuky i mimo ni. Je sestaven tak, aby podporoval pluralingvismus, tj. rozvoj 
kompetencí v řadě jazyků. Cíle uváděné v jednotlivých jazykových dovednostech jsou 
nazývány dekriptory a mají podobu krátkých vět, které začínají slovy Umím/Dokážu.

Jazykový životopis má z hlediska pedagogického klíčovou roli, neboť poskytuje 
prostor pro reflektivní t)rocesy, jež hrají úlohu prostředníka mezi Jazykovým pasem a 
Sbírkou prací a dokladů.

3/ Soubor prací a dokumentů je sbírkou osobních prací nejrůznějšího charakteru, které 
názorně dokládají, jakých výsledků studenti v jednotlivých jazycích dosáhli (diplomy, 
vysvědčení,...). Nabízí učícím se možnost vybírat si materiály, jimiž budou dokumentovat 
a ilustrovat své úspěchy a zkušenosti zaznamenané v Jazykovém životopise a pase. Pro 
mladší žáky je spíše výstřižkovým sešitem, v němž uchovávají materiály v cílovém 
jazyce, starší žáci mohou zaplňovat své sbírky výsledky činností vztahujícími se 
k dovednostem, z nichž budou zkoušeni a testováni.
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1. 2 Evropské jazykové portfolio (EJP) má dvě základní funkce:

1/ Funkce informativní -  doplňuje vysvědčení či diplomy udělované na základě 
oficiálních zkoušek dodatečnými informacemi o jazykových zkušenostech jeho majitele a 
konkrétními důkazy o tom, co v cizím jazyce zvládl. Tato funkce souvisí se snahami Rady 
Evropy

• usnadnit individuální mobilitu
• sladit regionální a národní jazykové kvalifikace s mezinárodně uznávanými 

standardy.

Největší význam má pro studenty vyšších stupňů škol, tzn. pro ty, kteří se přibližují 
ke konci svého formálního vzdělání, či pro ty, kdo jsou již zaměstnaní.

2/ Funkce pedagogická -  EJP jako prostředek zprůhledňující proces jazykové výuky, 
pomáhající rozvíjet schopnosti reflexe a sebehodnocení a umožňující postupně přebírat 
stále větší zodpovědnost za vlastní učení.

1. 3 Zařazení EJP do výuky

EJP podporuje všechny jazykové osnovy, jejichž cílem je rozvíjet komunikativní 
kompetenci žáků. Pokud jsou osnovy formulovány jinak než prohlášením typu 
Umím/Dokážu, je třeba je přefoímulovat.

1.3.1 Plánování

a/ Příprava učitele

Učitel, který začlenil EJP do výuky musí být připraven na neustálou diskusi 
s žáky, na změnu svého postavení v procesu výuky a také na jiný způsob práce 
s učebnicí. Učebnice se používá pružně a tvůrčím způsobem tak, aby se propojil její 
obsah s dílčími cíli danými deskriptory. Žáci si mohou sami vybírat, s kterými částmi 
v učebnici chtějí pracovat, případně ji doplňují o svůj vlastní učební materiál. Práce 
s učebnicí je tedy podřízena cílům v daných deskriptorech.

Předtím, než učitel začne probírat novou lekci, je nutné ji projít a zmapovat 
jazykové dovednosti, gramatiku a slovní zásobu. Deskriptory obsažené v EJP představují 
zvládnutí celé řady jazykových prostředků. Např.: Umím popsat, co jsem dělal 
v minulosti, znamená, že se žák musí naučit minulé tvary pravidelných a nepravidelných 
sloves, lexikální obraty vztahující se k minulosti a pojmenovat činnosti, které v minulosti 
dělal. Pro jednotlivé jazykové dovednosti si může učitel vytvořit tabulku podle 
jednodivých úrovní jazyka (A1-B2). Tato tabulka by měla mít pět řádků (pro poslech, 
čtení, ústní interakci, samostatný ústní projev, psaní) a pomůže učitelům propojit 
učebnici s cíli v deskriptorech v EJP.
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Na I. stupni se doporučuje postupovat od Sbírky prací a dokumentů, později se 
žáci seznamují s životopisem, který jim pomáhá v tom, aby si začaU klást své vlastní cíle 
a hodnotili svůj učební pokrok. Poté se seznámí s pasem, který jim ukazuje, jak by měli 
provádět vlastní hodnocení svého jazykového pokroku pomocí společných referenčních 
úrovní Rady Evropy.

Na II. stupni ZŠ a na úrovní gvmnaziálního vzdělávání je vhodnější obrácený 
postup tzn. na počátku výuky se zavádí Jazykový pas, jako prostředek k tomu, aby se 
studenti zamysleli nad svou jazykovou identitou a nad dosaženým stupněm ovládání 
cílového jazyka. Od pasu postupují k životopisu, což jim umožňuje stanovit si cíle nové.

b) Seznámení žáků, studentů s EJP

Učitel by měl žáky/studenty vést k tomu, aby se zamysleli nad tím, jakým 
způsobem se mohou v cizím jazyce zdokonalit, čeho by chtěli docílit, jaké učební 
techniky upřednostňují, kde se kromě školy mohou s cizím jazykem setkat.

Dále by měli žáci/studenti diskutovat o tvrzeních Umím/dokážu. Učitel by jim 
měl pomoci poznat, co v cílovém jazyce dokážou. Žáci/studenti by tak měli být vyzýváni 
k co největšímu počtu prohlášení Umím/dokážu. Učitel by jim měl poskytnout slovní 
zásobu cílového jazyka, aby tyto úkoly zvládli, případně jím dovolit použít mateřštinu.

Následuje vlastní představení EJP, vysvětlení jeho základních částí a vyplnění 
prvních stránek Jazykového životopisu. Žáci/studenti se také zamyslí nad tím, jak by měla 
vypadat dobrá Sbírka prací a dokladů, jaké důkazy o svém stupni ovládání jazyka mohou 
předvést (např. pohlednice, dopisy, kompozice, projekty, audio a video záznamy, seznam 
přečtených knih, vysvědčení, diplomy atd.). Do sbírky mohou také vkládat záznamy o 
svých mimoškolních zkušenostech.

1.3.2 Stanovování cílů

Dalším krokem je samostatné stanovování cílů. Žáci se pomocí samostatného 
stanovování cílů učí přebírat odpovědnost za své vlastní učení. Zpočátku učitel žákům 
pomáhá, postupně se ale svého dominantního postavení vzdává, nadále ale zastává 
důležitou roli řídící. Žáci si samostatně určí cíle, kterých chtějí dosáhnout, poté se musí 
zamyslet nad tím, jakým způsobem je chtějí dosáhnout. Musí se společně domluvit nad 
vhodnou učební strategií, spolupracují nad členěním lekcí v učebnici, vybírají vhodné 
učební formy a metody práce, podílejí se na výběru a tvorbě učebního materiálu. 
Prostřednictvím těchto činností mají žáci možnost poznat se z více stránek. Poznávají 
navzájem své organizační schopnosti, schopnost spolupracovat, pomáhat si, samostatně 
pracovat, domluvit se, obhájit svůj názor nebo přijmou názor jiný. Možnost uplatnit se 
mají také výkonově slabší nebo méně oblíbení žáci, což ovlivňuje jejich postavení 
v kolektivu.
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Plnění těchto cílů není časově omezeno, každý žák může tedy po zvolení 
individuálního tempa být úspěšný, což ho motivuje k plnění dalších cílů. T]/to dílčí úkoly 
nemají vliv na výslednou známku, ale přesto jsou to úspěchy, které motivují všechny 
žáky.

Výstupní požadavky pro druhý cizí jazyk (mezi které patří v současné době také 
německý jazyk) podle Rámcového vzdělávacího programu směřují v 5. ročníku 
k jazykové úrovni AI (pro první cizí jazyka k A2), v 9. ročníku k jazykové úrovni A2 (pro 
první cizí jazyka Bl).

■ Na základní škole (I. stupeň - úroveň AI, částečně A2, II.stupeň -  úroveň A2, 
částečně B l) si žáci v EJP zvolí tři krátkodobé a dosažitelné cíle, které se stanou 
předmětem jejich práce pro příštích několik týdnů. Při samostatné práci a práci ve 
dvojicích žáci hodnotí své pokroky a porovnávají své hodnocení s hodnocením 
učitele. Je — li to možné, vloží důkazy o svém výkonů do Sbírky prací a dokladů. 
Ke každému cíli si do životopisu zaznamenávají datum jeho dosažení. Průběžně si 
určují cíle nové, dokud nezvládnou všechno, co k určité dovednosti patří. Pak si 
zapíší datum do patřičné kolonky profilu jazykových dovedností v Jazykovém 
pasu.

Výstupní požadavky pro II. cizí jazyka na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání 
by měly dosáhnout jazykové úrovně Bl (pro první cizí jazyk B2).

■ Na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání studenti (úroveň Bl, částečně B2) 
vyplní Jazykový pas včetně profilu jazykových dovedností. Ze sebehodnocení 
studentů pak přirozeně vyplynou prohlášení typu Umím/dokážu. Poté studenti 
schválí další dílčí cíle celé třídy na první pololetí a rozdělí je do kategorií podle 
dovedností. Do Jazykového životopisu si je zapíší a jak školní rok postupuje, 
zaznamenávají si jejich dosažení. Studenti si při učebních aktivitách vytvářejí 
materiály, které ukládají do Sbírek prací a dokumentů, které si na konci prvního 
pololetí prohlédnou. Tehdy se také vrátí k životopisu a zpětně hodnotí svou 
pololetní práci na základě cílů, které si stanovili na začátku roku. Druhé pololetí 
probíhá obdobně. Na konci školního roku se studenti vracejí k Jazykovému pasu a 
aktualizují svá sebehodnocení.

Individuálně se také žáci na I. stupni ZŠ mohou dostat k jazykové úrovni A2, žáci 
na II. stupni ZŠ k úrovni Bl a studenti na vyšším stupni gymnaziálního vzdělávání 
k úrovni B2.

1.3.3 Plnění cílů

Učitel by měl se studenty diskutovat nad tím, jakým způsobem stanovené cíle 
splnit a nabídne jim učební aktivity, které považuje pro danou věkovou skupinu 
nejvhodnější. Žáci si z nabídnutých možností vyberou ty, které považují za nejzajímavější.
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zároveň sami vymyslí řadu dalších metod, které budou variabilně používat pro plnění cílů. 
Je možné uvažovat o následujících možnostech:

■ Individuální a vzájemná kontrola domácího úkolu
■ Práce ve dvojicích nebo ve skupinách
■ Volba vlastního domácího úkolu
■ Samostatná práce
■ Vlastní vedení hodin
■ Tvorba vlastních materiálů
■ Práce na projektech

Žáci jsou prostřednictvím EJP vedeni k tvorbě vlastních materiálů. Tvoří 
samostatně nebo ve dvojicích různá cvičení, testy, kvízy, atd. pro sebe a své spolužáky. 
Tím se postupně vytváří banka vlastních aktivit, z níž mohou být po určité době 
zadávány domácí úkoly.

Žáky je také vhodné vést k vlastní přípravě vyučovacích hodin. Třídu může 
učitel rozdělit po pěti nebo šesti a každá skupina připraví jednou za měsíc vyučovací 
hodinu. Obsah hodiny se předem prodiskutuje s celou třídou. Cíl hodiny by měl jasně 
vycházet z deskriptorů EJP a hodina by měla být zakončena reflektivním hodnocením, 
které provede celá třída.

Pravidelně (jednou za měsíc, dvakrát za pololetí apod.) by měl učitel věnovat 
jednu celou hodinu Sbírce prací a dokumentů. Žáci by se měli na hodinu připravit tím, 
že zkontrolují a případně uspořádají materiály ve své sbírce. Pri hodině je možné nechat 
pracovat žáky ve dvojicích, navzájem si sbírky prohlédnout a dát jim možnost vysvětlit, 
které materiály považují za nej cennější a proč.

1.3.4 Sebehodnocení

žáci se zapojují nejen do obsahové a formální stránky výuky, ale také se zapojují 
do svého hodnocení a mohou také se také zapojit do hodnocení svých spolužáků.

EJP vyžaduje, aby se o žácích neuvažovalo negativně (co ještě neumí), ale 
pozitivně, tedy, co již v cílovém jazyce umí, proto používá motivující hodnocení, které 
neporovnává jednotlivé žáky mezi sebou. Žáci si postupně vytvářejí vlastní normu a učí se 
porovnávat svou jazykovou způsobilost v dané době se způsobilostí před měsícem, 
v minulém pololetí nebo před rokem. Normativní přístup k hodnocení snadno vyvolává 
negativní emoce žáků. Naproti tomu kriteriální hodnocení, které EJP využívá, podporuje 
pozitivní postoje.

Jestliže žák splní určité kritérium, znamená to, že splnil požadavky, i když někdy 
jeho způsobilost není dokonalá. Naše tradiční hodnocení nám někdy zabraňuje přijmout 
tento způsob hodnocení. Proto je možné přirovnat dosažení jedné z jazykových úrovní ke 
splnění požadavků zkoušky na řidičský průkaz: každý, kdo má řidičský průkaz, může řídit 
auto, ale je jasné, že někteří jsou lepší než jiní.
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Jazykový pas vyžaduje, aby žáci s použitím stupnic a deskriptorů hodnotili svou 
vlastní úroveň ovládání jazyka. Jazykový životopis jim dává příležitost k pravidelnému 
stanovování učebních cílů, což mohou dělat jen za předpokladu, že pravidelně hodnotí své 
pokroky. Výběr materiálů pro Sbírku prací a dokladů vyžaduje také sebehodnocení.

Sebehodnocení se může při učení se cizímu jazyku soustředit na tři různá hlediska:

1/ Samotný jazykový proces -  žáci by měli být s to zhodnotit, jak dobře si vedou, jak 
dobře se na určitém stupni znalostí učí a jak úspěšně provádějí jednotlivé učební úlohy a 
plní specifické učební cíle. Mladší děti mohou takové soudy označit symboly, např. 
sluníčkem a mráčkem. Je třeba si uvědomit, že tento druh sebehodnocení je vždy 
subjektivní, protože vychází z vnitřního názoru žáka.

2/ Žákova komunikativní úroveň ovládání jazyka -  plnění deskriptorů. Toto hodnocení 
je pro žáky zřejmě nejsnazší. Je třeba, aby učitel od žáků požadoval, aby demonstrovali, 
že opravdu vládnou dovednostmi, ke kterým se hlásí. Žákovo hodnocení je vždy 
subjektivní, protože vychází z jeho vnitřních názorů. Často mají žáci mylnou představu o 
svých dosažených znalostech. Hodnocení provedené následně učitelem poskytuje vnější, 
objektivní měření týchž vědomostí. Porovnáváním žákova subjektivního a učitelova 
hodnocení se žáci učí hodnotit sami sebe poctivě a maximálně objektivně.

3/ Žákova jazyková způsobilost (znalost jazykových prostředků) - slova, která zná, 
struktury, které užívá, zvuky, které vyslovuje. Pro žáky je toto hodnocení nej obtížnější. 
Jedna z možností, jak žákům pomáhat při hodnocení jejich jazykové způsobilosti, je 
zadávat jim úkoly, které si mohou sami opravovat. Mohou si např. opravovat diktáty, 
různá cvičení. Další možností je vést žáky k vzájemnému opravování jejich prací.

Shrnutí: Zakomponování EJP do výuky znamená zásadní obrat jak v přístupu k učení a 
v organizaci učiva, tak v postavení učitele a žáků/studentů. Mezi jeho základní funkce 
patří naučit žáky a studenty přemýšlet nad sebou a vlastním učením, na základě poznání 
svých možností a schopností si žáci/studenti stanovují krátkodobé a dlouhodobé cíle, 
následně je plní a hodnotí své pokroky. Na začátku školního roku si žáci prostřednictvím 
sebereflexe a sebehodnocení určují dlouhodobé cíle (jazykové úrovně A1-B2), v jeho 
průběhu kontrolují plnění krátkodobých cílů (deskriptory), stanovené a splněné cíle si 
zaznamenávají do Jazykového životopisu. Na konci roku se, po splnění deskriptorů 
v jednotlivých jazykových dovednostech údaje aktualizují a dosažené pokroky se 
zaznamenávají do Jazykového pasu. Sbírka prací a dokumentů se aktuálně doplňuje a 
obměňuje v průběhu celé školní docházky. EJP působí svým zaměřením silně motivačně, 
žáci/studenti jsou vnitřně aktivizováni, což souvisí s jejich větší samostatností, iniciativou 
a ochotou určovat si individuálně konkrétní cíle a následně je v dobrovolně stanoveném 
čase plnit.
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IV. 1. Společné referenční úrovně dle EJP pro žáky 
do 11 let a způsoby jejich dosažení

Úroveň AI (Breakthrough) -  odpovídající nižšímu stupni ZŠ

Poslech s porozuměním

Žák rozumí známým slovům a zcela základním frázím týkající se žákovi osoby, 
jeho rodiny a bezprostředního okolí.

v

Ctění s porozuměním

Žák rozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na 
vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Ústní interakce

Žák se umí jednoduchým způsobem domluvit, je-li jeho partner ochoten 
zopakovat pomaleji svou výpověď nebo přeformulovat, zároveň umí pomoci žákovi 
formulovat, co se snaží říci. Umí klást otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se 
týkají jeho základních potřeb nebo jde-li o věci, jež jsou žákovi důvěrně známé.

Samostatný ústní projev

Žák umí jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žije, a lidi, které zná. 

Písemný projev

Žák umí napsat jednoduchý stručný text na pohlednici, pozdrav z dovolené. Umí 
vyplnit formulář obsahující údaje, např. své jméno, národnost.
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2. Psychologický aspekt výuky

„žáci ve věkové kategorii mezi 7 - 1 1  lety, mají již schopnost vykonávat úkoly, 
které nejsou sami o sobě příjemné a nevyplývají z okamžitých potřeb, ale jsou prováděny 
pro zamýšlený cíl. Děti, které začínají pracovat si ale nepřestávají hrát. Pro zdravý vývoj 
osobnosti je hra i ve školním prostředí nezbytná a mají pro ni být vytvořeny podmínky. 
Formy hry školáka jsou sice podobné jako v předškolním prostředí, ale její projevy jsou 
bohatší a diferencovanější.“’ Přibližně do 6. třídy žák přirozeně akceptuje pravidla školy. 
Charakteristické pro tento věk je  snaha po vědění, dobré pracovní nasazení, smysl pro 
výkon a soutěžení a převážně pozitivní vztah ke škole a k osobnosti učitele.

Současná lingvodidaktika doporučuje, aby učitelé s žáky nesoutěžili. 
Předpokládá se, že žáci odevzdají v prvním roce výuky tolik, na kolik mají schopnosti. 
Výsledky hry jsou přijatelné pro všechny, ale výsledky soutěže srážejí ty, kteří vydávají 
maximum, ale stejně nepatří k nejlepším Učitel má povzbuzovat žáky chválou (kývnutím 
při správné odpovědi) a má brát za nejdůležitější známky aktivitu.

Výuka cizího jazyka musí být přizpůsobena psychice mladších žáků. Proto je 
nutné k osvojování cizího jazyka využívat různých forem her, zdůrazňován je také 
pohyb a rytmus. Výuka se orientuje se na rozvíjení komunikativní kompetence žáků 
v oblasti řečových dovedností, v počáteční fázi na rozvíjení dovedností poslechu 
s porozuměním a ústního vyjadřování formou imitace.

3. Zařazení EJP do výuky

Počáteční výuka slouží k motivaci a uvítání žáků na hodině němčiny. Žákům je 
možno ukázat německé ilustrované knihy, nástěnnou tabuli s německými písmeny, pustit 
německou hudbu a krátce pohovořit o významu německého jazyka.

Zároveň se žáci seznamují s Jazykovým portfoliem, ve kterém si vyplní v 
Jazykovém pasu první stránku (jméno, datum narození, rok, název školy...)

Učitel využívá poznatků a zážitků žáků, společně s nimi diskutuje o tom, kdo má 
v cizí zemi kamarády či příbuzné, jestli navštívili s rodiči nějaká zajímavá místa, jaká 
znají cizokrajná jídla, jestli někdy mluvili s lidmi jiné národnosti, zda mají doma věci, 
které byly vyrobeny v zahraničí atd.

Žáci se rádi pochlubí tím, jakou poslouchají hudbu a jaké písničky z cizích zemí 
znají, jaké mají rádi zahraniční sporty a jaké známé osobnosti znají (herce, zpěváky, 
sportovce...), všechny získané informace si zapisují do Jazykového životopisu.

Langmeier, J.; Krejčířová, D. 1998, s.137.
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EJP je  přizpůsobeno věku žáků, podporuje jejich hravost a usiluje o maximální 
názornost. U mladších žáků se doporučuje začít Sbírkou prací a dokum entů, do které si 
budou vkládat vybarvené obrázky se slovíčky, říkadla, básničky a písničky, které se 
naučili atd.

Žáci se učí zamýšlet se nad tím, jak se učit co nejlépe, co by se chtěli naučit a proč. 
Tato část může být zadána jako zamyšlení pro domácí přípravu, ve škole si pak žáci 
vyměňují informace a obohacují tak svůj učební styl. Někteří žáci si rádi kreslí nebo lepí 
obrázky do slovníčků, jiní si slovíčka opakují nahlas, další vytvářejí skupiny slov, které se 
rýmují...

V následující etapě se seznamují s Jazykovým  životopisem, učitel žákům 
pomáhá stanovovat si výukové cíle a plánovat jejich dosažení. Postupně se učí pracovat 
samostatněji a hodnotit dosažené výsledky.

Během školního roku si žáci do EJP zaznamenávají, co se jim daří, nebo co jim 
naopak jde hůře a v čem by se měli zlepšit.

Na konci EJP je dvojstránka s obrázky autobusů, kam žáci zapisují, co se naučili 
navíc (např. vyjmenovat deset názvů zvířat).

4. Jednotlivé komunikativní kompetence žáků

Pro dosažení úrovně AI odpovídající nižšímu stupni ZŠ v oblasti receptivních řečových 
dovedností by se měli žáci naučit orientovat se v textu, rozumět slovům a základním 
frázím, týkajících se přímo jich nebo jejich rodiny. V oblasti produktivních řečových 
dovedností by se měli žáci naučit jednoduchým způsobem domluvit, umět klást otázky a 
odpovídat na ně, ovládnout grafickou a zvukovou stránku jazyka a v písemné podobě 
sdělit základní informace o své osobě, napsat stručný vzkaz či text na pohlednici.

Počáteční fáze výuky je postavena na dovednosti poslechu s porozuměním a 
ústního vyjadřování. Výklad prvků gramatického systému je  omezen na nezbytné 
minimum, gramatické kompetence žáci získávají lexikální formou. Rozsah slovní zásoby 
není pevně dán.

Důraz je dán na hravé užívání jazyka -  jazykové hry, memorování částí textů a 
říkanek, předvádění literárních textů, rytmicko-pohybové hry, pantomimu, zpěv, kreslení 
apod., a na jejich pestré střídání. Velkou roli hrají také různorodé názorné didaktické 
pomůcky -  motivační obrázky, loutky, předměty...
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4.1 Poslech s porozuměním

V počáteční etapě výuky německého jazyka má nácvik poslechu klíčové postavení. 
Žáci se učí vnímat mluvenou řeč, rozlišovat a identifikovat jednotky jazyka v rovině 
zvukové nejen z hlediska artikulace hlásek, ale také z hlediska suprasegmentálních složek. 
Žáci si osvojují fonetickou stránku jazyka prostřednictvím různých rozpočitadel, říkadel 
a písní. Poslech s porozuměním je často rozvíjen v rámci audioorálních cvičení, která se 
zaměřují na opakování slov, slovních spojení a vět se správnou výslovností.

Začíná se nácvikem pozdravů, jmen a jednoduchých větných modelů. Těžiště 
nácviku správné výslovnosti spočívá v neuvědomělém nácviku suprasegmentálních jevů - 
dodržování správného přízvuku, větné intonace, postupné zrychlování tempa vyjadřování, 
na větné členění, citově zabarvené přizvukování, nepřízvučná slova...

Každá hodina by měla začínat fonetickou rozcvičkou, v každé další hodině se 
postupně nacvičují nové fonetické prvky. Fonetické řady učitel rozšiřuje o další osvojené 
jednotky. Zpočátku uvádí fonetické řady učitel, žáci imitují echo -  metodou. Později se 
aktivizují tím, že žáci sami napovídají, o která slova se stejným fonetickým jevem lze řady 
prodloužit. Fonetické řady nemusí mít neměnný charakter, ale měly by začínat vždy 
stejným slovem.

Např.: fonetická řada pro nácvik p, t, k:

>  P - Peter, Papier, Paris, Paul, parken, /Paul parkt in Paris
>  t -  Thomas, Martin, Tag, Tanja, Tee /Gute Nacht/
>  k -  Karin, Kuchen, Katze, Kind, Karl

Nácvik se provádí sborově, žáky je možno posadit do půlkruhu co nejblíže učiteli 
(magnetofonu). Systém opakování by měl probíhat touto formou: učitel -  žáci -žák, 
magnetofon -  žáci -žák. Chyby se opravují průběžně, důsledně, ale nenásilně a taktně.

Důležitou úlohu při nácviku výslovnosti hraje rytmus, proto je  možné využít 
hudební nástroje (bubínek, triangl, dřívka...) nebo vlastního těla (tleskání, podupávání..).

K osvědčeným pomůckám při nácviku výslovnosti patří lehký papír (ubrousek) a 
zrcátko. Ubrousek poslouží k nácviku hlásek :-  p-, - k - , -t- s aspirací, zrcátko k nácviku — 
-U -, -u:-, - o - , -o: , -e:-.

Poslechem pokynů učitele a využitím audionahrávek se žáci učí porozumět 
instrukcím, která jsou v učebnici, učí se klást jednoduché otázky a odpovídat na ně, 
postupně dokážou chápat pomalou a pečlivě vyslovovanou řeč proloženou dlouhými 
pauzami, které žákům umožňují uvědomit si význam řečeného.
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Deskriptory pro splnění úrovně A I:

1. Rozumím názvům nej důležitějších věcí ve třídě.
2. Rozumím číslům.
3. Rozumím jednoduchým instrukcím svých vyučujících.
4. Rozumím jednoduchým otázkám, pokud se kladou pomalu a zřetelně.
5. Rozumím jednoduchým větám o sobě a své rodině.

4.1.1 Didaktické hry a učební aktivity:

Každému poslechu předchází lexikální příprava, poslech textu může být 
provázen obrázky, na které učitel ukazuje, nebo text pantomimicky vysvětluje. Neznámá 
slova žáci buď odhadují z kontextu nebo pomocí vizuální opory a neverbálního 
vyjadřování učitele (gestikulace, mimika). Doporučuje se v hojné míře používat různých 
symbolů např.: pro pozdravy, roční období, rodinné příslušníky, počasí, atd.

Poslech audionahrávek umožňuje nácvik intonace vět oznamovacích, tázacích a 
rozkazovacích, které žáci nahlas opakují.

Při nácviku poslechu s porozuměním žáci porovnávají grafickou a zvukovou 
podobu jazyka, např. doplňují hlásky do slov, řadí slyšené výrazy do správného pořadí, 
vypisují z textu např. všechna vlastní jména, podstatná jména rodu ženského apod.

Žáci mohou vyhledávat ve slyšeném textu slova a označovat číselně jejich pořadí 
např. oblečení. Učitel pak ukazuje na žáky, řekne číslo v rozmezí počtu oblečení a žák 
odpoví, např.: das Hemd.

Učitel (poté žáci) vybere ze slyšeného textu jednu větu a pošle ji formou tiché 
pošty po celé třídě. Nakonec se věta napíše na tabuli a všichni ji vysloví nahlas.

Při poslechu dialogického textu může učitel rozdat žákům kartičky s textem. Žáci 
pracují ve dvojicích, poslouchají text a skládají úryvky rozhovoru ve správném pořadí. 
Poté převezmou jednotlivé role a rozhovor přehrají (dramatizace).

Po poslechu textu se žáci střídají u tabule a každý nakreslí, předvede slovo nebo 
ukáže na předmět, který v textu zaslechl (příprava na neverbální sémantizaci), ostatní 
žáci se snaží slovo uhodnout. Žáci se mohou také střídat u tabule a kreslit dohromady 
jeden obrázek podle slyšeného textu.

Hra na porozumění věcí ve třídě -  hraje hudba, žáci se pohybují po třídě, učitel 
říká slova, která žáci znají, pokud řekne věc, která je  ve třídě, všichni žáci se jí musí 
dotknout.
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Atomy -  molekuly -  hra na procvičování číslovek -  všichni žáci jsou atomy a 
pohybují se po třídě. Jeden z žáků vyvolává teplotní stupeň, při kterém se ostatní žáci buď 
pohybují rychleji nebo pomaleji.

o  při 5 stupních -  všichni se pohybují středně rychle 
o při 10 stupních velmi rychle
o při O stupních zůstanou stát, při minusových teplotách se pohybují 

pozpátku
Pak vyvolávač zvolá, např.: Molekul - 4 a žáci utvoří skupinky po čtyřech. Tak se střídá 
pohyb se skupinkami.

Hra na opakování instrukcí učitele - žáci si mohou zahrát na učitele, učitel rozdá 
žákům kartičky s instrukcemi, např.: Mach das Buch zu! Žák ukáže na libovolného žáka a 
ten provede požadovaný příkaz. Tento žák přečte svůj příkaz a hra se opakuje, dokud se 
nevystřídají všichni žáci.

4.2 Ústní projev

V ústním projevu se prolínají obě foiTny ústní komunikace, tj. dialogický i 
monologický ústní projev. Žáci si osvojují nejprve neuvědoměle a později uvědoměle 
správnou výslovnost, prohlubují schopnost rozlišení hlásek, slov a schopnost imitace 
větné melodie a slovního přízvuku rodilého mluvčího.

Žáci se učí nazpaměť básničky, písničky, říkanky a reprodukují různé typy 
krátkých útvarů, což slouží k fixaci správné výslovnosti a nácviku základních jazykových 
struktur. Při nácviku ústního projevu žáci postupně přecházejí od řízeného 
k samostatnému ústnímu vyjadřování. Dovednost mluvení žáci rozvíjejí v rámci všech 
audioorálních cvičení, při práci s obrazovým materiálem, při hrách (pexeso, puzzle, 
karetní hry...) a dramatické výchově.

V průběhu souvislého ústního projevu se žákům chyby neopravují. Žáci se 
nesmí obávat toho, že mluví gramaticky špatně. Chyby se později dají opravit, strach 
z používání cizího jazyka už hůře. Žáci se nemají ani vyzývat, aby se vzájemně 
opravovali. Mají se poučit, že v životě se takové opravy považují za nezdvořilost.

U žáků této věkové kategorie se osvědčují loutky - postavičky chlapce a holčičky, 
které je na každé hodině vítají, ukazují jim obrázky, kladou otázky a zprostředkovávají tak 
kontakt s novou učební látkou.

U memorování říkadel se doporučuje pohyb. Děti sami vymyslí řadu cviků, 
dokonce až tanečních prvků.

Děti se učí vést dialog, nejprve formou memorování, postupně obměnou 
rozhovorů z učebnice nebo z magnetofonu. Naučí se pozdravit dospělé a kamarády, zeptat
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se jak se daří a odpovědět, představit sebe a členy rodiny, domluvit se v obchodě pomocí 
gestikulace, předvést scénku se spolužákem.

V oblasti samostatného ústního projevu se žáci naučí říci několik vět o sobě, své 
rodině a svých koníčcích, vysvětlit odkud pocházejí a kde bydlí, kdo patří do jejich rodiny 
a jaké mají kamarády, dále pak několik vět o škole a o své třídě.

Rozhovory:

Deskriptory pro splnění úrovně AI:

1) Umím se představit. Umím poděkovat.
2) Umím pozdravit. Umím rozloučit se. Dokážu někoho představit.
3) Umím se zeptat, jak se někomu daří, umím na podobné otázky odpovídat.
4) Umím si o něco říci a umím reagovat na žádost někoho jiného.
5) Umím používat čísla a říci, kolik je hodin.
6) Dokážu si říci o něco v obchodě, pomáhám si při tom gesty.
7) Dokážu se ptát na to, kde lidé žijí, koho znají a co mají, a dokážu na takové otázky 

odpovídat.

Na začátku každé hodiny je vhodné začlenit úvodní konverzaci v podobě otázek 
doplňovacích, např.:

Tomáš, wo bist du? Kinder, wo ist Jana? Kinder^ wer fehlt heute?
Žáci odpovídají: Ich bin hier. Dana fehlt heute. Petr ist zu Hause. Er ist krank. Postupně se 
rozšiřuje slovní zásoba pomocí obrázků, pantomimy, loutek: Sie ist beim Arzt. Er ist im 
Urlaub. Welcher Tag ist heute? Martin, ist Jana nicht da? Martin odpovi: Doch, Jana ist hier,

Samostatný ústní projev:

Deskriptory pro splnění úrovně AI:

1) Umím říci, kdo jsem a čím jsem.
2) Umím mluvit jednoduchými větami o svém domově, své rodině a lidech, které 

znám.
3) Umím popsat, kde žiji.

Nová slovíčka žáci nejprve poslouchají bez zrakové opory. Obtížnější slova je 
dobré slabikovat -  slovíčka učitel vyslovuje společně se zvukovou oporou, aby žáci mohli 
sledovat pohyb úst. Žáci pak opakují slovíčka a znovu poslouchají se zrakovou oporou. 
Slovní zásoba se může opakovat naučením říkanky nebo hrou na tlumočníky, kdy děti 
odhadují význam slov z kontextu nebo pomocí obrázků.
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Kukačka - jeden žák je za dveřmi, ostatní se domluví, kdo zakuká. Žáci mají 
položené hlavy na lavici, aby nebylo vidět, kdo kuká. Jeden žák má 
uhodnout, kdo kuká a správně vyslovit jméno kukačky (např. Das ist IVIartin).

- Učitel vysloví slovíčko a žáci ho na tabuli nakreslí nebo předvedou.
- Kimova hra - učitel rozestaví na lavici různé předměty, děti si je  prohlédnou. 

Pak učitel jeden předmět odebere a žáci poznávají, který to byl.
- Stimmt es? Učitel: Kinder, wir essen Kuchen/Senf/einen Spitzer, zvedne ruku 

k ústům a naznačuje proces pojídání. Žáci opakují a pantomimicky 
předvádějí. Na větu: Wir essen einen Spitzer, žáci ani neopakují ani 
nepředvádějí. Učitel děti chválí: Ja, richtig! Es stimmt. Der Spitzer ist doch nicht 
zum Essen.

- Was essen wir? Učitel vyjmenovává slova, pokud řekne název jídla, žáci 
zvednou ruku.

- Na hada -  žáci říkají postupně za sebou jednotlivá slova, např. zvířata a 
postupně opakují předcházející.

- Hra na asociace -  učitel začne slovem na určité téma, např. die Klasse, další 
žák připojí slovo např. das Lehrbuch, další řekne např. die Kreide. Když je celé 
kolo uzavřeno, děti si vybavují svoje reakce pozpátku -  die Kreide, das 
Lehrbuch, die Klasse...
Učitel rozdělí třídu do tří skupin. Každá z nich je zaměřená na určitou 
skupinu slov, např. první skupina na rodinu, druhá na zvířata, třetí na třídu. 
Učitel říká německy jednotlivá slova a každý ve skupině tleskne, když slovo 
patří do jeho skupiny. Když tleskne někdo z jiné skupiny, má trestný bod. 
Kdo netleskne vypadává ze hry.
Učitel určí skupinu písmen a děti z nich tvoří slovo.

- Učitel napíše na tabuli začátek nebo konec slova a žáci ho doplňují tak, aby 
vzniklo slovo celé.

- Učitel rozvěsí po třídě písmena -  žáci chodí po třídě a vymýšlí z nich co 
nejvíce slov.

- Žáci si vylosují kartičku s obrázkem, např.: činnosti a pantomimicky ji 
předvede.

- Písnička na roční období: „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder:

Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter,
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer bringt Klee,
Der Herbst bringt uns Äpfel, der Winter bringt Schnee.“ '

- Ve třídě koluje klobouk s obrázky, žáci říkají rozpočitadlo, komu zůstane 
klobouk, vybere si obrázek a řekne jeho název.

- Přebíhaná -  žáci sedí v kruhu na židlích, učitel každému přidělí obrázek a dva 
obrázky pojmenuje. Žáci, kteří mají tyto obrázky, si vymění místa.

4.2.1 Motivačně procvičovací hry k upevnění slovní zásoby:

1 Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D. 2004, s.27.
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W-Fragenspiel - žáci utvoří kruh a učitel vybere rozpočitadlem jednoho žáka. 
Rozpočitadlo, např.: leh bin hier, da seid ihr, du bist dort, er geht fort.

Vybraný žák stojí uprostřed kruhu, dostane vizitku s obrázkem a spolužáci mu 
kladou otázky, např.; Wer ist das? Wie hei3t es? Wo wohnt es? Was macht es?
Žák odpovídá. Das ist ein Kind. Ich weiß es nicht. Das Kind heiSt Petr. ...

Učitel může využívat různé varianty této hry. Na vizitkách mohou být např. různí 
členové rodiny, kamarádi, spolužáci, zvířata atd.

Pomocí říkadla „Familie und Verwandte“  se žáci naučí slovní zásobu na téma 
rodina: „Meine Familie,

Vater, Mutter, O m a, Opa, meine Verwandte,
Cousin, Cousine, Onkel, Tante,
kommen gern, zu uns nach Haus, eins, zwei, drei, das Spiel ist aus.“i

Žáci si společně mohou zahrát scénku a vzájemně představovat členy rodiny. Do 
hodiny si mohou přinést fotografii vlastní rodiny a ukázat ji třídě a popsat ji.

Žáci se musí naučit také pořadí písmen abecedy, vhodná je následující písnička, 
kterou se děti učí po částech několik dní.

„A, B, C, D, E, F, G, H, 1, ich, du, er, sie, es, sie, wir, ihr, sie.
J, K, L, M, N, 0 , P, N, 0 , P, 0, mein Kopf, der tut mir weh, tut mir weh.
Q, R, S, T, U, V, W, U, V, W, unsre Kuh, die mag nur Klee, mag nur Klee.
X, Y, Z, doch ist sie sehr nett!“ 2

Žáky učitel rozdělí do skupin, každá skupina dostane určitý počet písmen 
abecedy a přiřazují k nim podstatná jména s obrázkem, pak k nim sami napíší velká a 
malá písmena. Vzniknou tak páry písmen a podstatné jméno s obrázkem, které pak 
společně žáci seřadí podle abecedy a vystaví je  ve třídě. V současné době se také prodává 
hra pexeso s abecedou a obrázky, kterou děti mohou hrát ve skupinách nebo se jedné 
skupině třídy rozdají kartičky s obrázkem, druhé skupině se slovem a děti pak mají utvořit 
dvojice.

Naučením následujícího říkadla : „Guten Morgen!“ ruft der Hahn: „Ki ke ri k i ! Guten 
Tag!“, ruft die Katze: „miau -  miau! Guten Abend!“, ruft der Hund: „Wau-wau! Gute Nacht!“, ruft der 
Bär: „Brumm-brumm!“ „Hallo! GrüS dich!“, rufe ich, se žáci naučí různé formy pozdravů a 
názvy zvířat, která mohou nakreslit na kartičky. Kartičky si vezmou do ruky a předvádějí 
jednotlivá zvířátka. Říkadla pak mohou dramatizovat. Učitel vymezí kruh, žáci si rozdělí 
kartičky s názvy či obrázky zvířat a postupně do kruhu přicházejí.

4.2.2 Didaktické hry a učební aktivity:

Jankásková, M.;Ulbert, K.; Dusilová, D. 2004, s. 3, 13.
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Na poslední část textu „eins, zwei, drei, das Spiel ist aus“\  se všichni postaví do 
řady, chytnou se za ruce a ukloní se. Učitel žáky pochválí potleskem.

Na základě říkadel mohou opakovat slova, která obsahují různé hlásky, např.: r.

Variabilní pohybová h ra  - Ene mene: Žáci vytvoří kruh, stojí čelem do kruhu a 
dívají se na zem. Vybraný žák jde za dveře. Učitel určí jednoho žáka, který bude 
odpovídat: Ene mene. Žák, který byl za dveřmi, se vrátí, chodí po vnějším kruhu, dotkne 
se zad některého ze spolužáků a ptá se ho: Woher kommst du?, žák odpoví: Ich komme aus 
Tschechien. Hra pokračuje, dokud nezazní odpověď: Ene mene. Žák, který takto odpoví, 
vystoupí z kruhu a začne honit spolužáka, který se ptal. Ten se snaží doběhnout co 
nejrychleji na uvolněné místo. Varianty - věta: Kannst du schnell rechnen? Odpověď: Ja, ich 
kann schnell rechnen. Věta: Was tut dir weh? Mein Bauch tut mir weh.

Postupně se žáci učí čísla, nejprve formou memorování říkadel, která mohou také 
dramatizovat. Učitel rozdělí žákům role a žáci opakují:

„Jedna skupina: Eins, zwei, wo ist Kai? Jeden chlapec (Kai): Ich bin hier.
Jeden žák: Drei, vier, komm zu mir! Kai jde k žákovi.
Druhá skupina: Fünf, sechs, wer ist Rex? Třetí skupina : Rex ist ein Hund.
Všichn i: Sieben, acht, gut gemacht!

Jedna žákyně: Neun, zehn, ich mu3 gehen. (Odchází ke dveřím.)
Všichn i: Auf Wiedersehen!“  ^

Procvičování číslovek: žáci mohou házet hrací kostkou a říkat čísla, která
padnou.
Nebo učitel přidělí každému žákovi kartu s číslem a vysloví nahlas tři číslovky, žáci 
s těmito číslovkami si stoupnou a opakují číslovky nahlas.

Zahlenmarsch - žáci pochodují po třídě, počítají od jedné do dvaceti, na předem 
smluvený signál vj^voří živou sochu, tlesknou nebo se postaví na jednu nohu.

Další číslovky zehn, zwanzig... je možné spojit s vyjádřením věku. Žáci se rozdělí do 
skupin a každá dostane obrázek nějaké osoby. Doplňují věty: Wie alt ist dein(e)..., a podle 
obrázku doplní např. Schwester.
Další skupina odpoví: Er/sie ist 20.

Žáci i staršího věku si také rádi zahrají známou hru Bingo.

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D. 2004, s. 2 , 30.
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Nácvik číslovek může být lakó propojen s nácvikem mikrodialogů na téma 
nakupování. Žáci si hrají na prodavače a nakupujícího. V následujícím rozhovoru se 
obměňuje údaj o prodávaném zboží a jeho ceně. Učitel se postaví za prodavače a ukazuje 
nakupujícímu obrázky s předměty, které si má koupit. Prodavač pak sám určí jeho cenu.
viz obrázek

' ' f ,

’ö ü te n ''T ^ r '■ ■
' Guten Tag! Was möchtest du bitte? 
' Ich möchte eine Vase.

Wie findest du diese Vase?
Die ist aber schön. Was kostet sie? 
Sie kostet 3 Euro.
Danke! Auf Wiedersehen!
Tschüs!

Osobní údaje žáků lze procvičovat následující hrou s připravenými kartičkami: 
Učitel rozdá žákům kartičky s otázkami, hází kostkou, číslo žákům neukazuje, ale vysloví 
ho nahlas např. sechs. Žák, který má kartičku s tímto číslem, přečte otázku např.: Woher 
kommst du?, učitel hodí kostkou po druhé, tento žák odpovídá.

Nácvik předložek je vhodné spojit s tématem velikonoce, které jsou v německy 
mluvících zemích spojeny s hledáním vajíček. Záci si nejdříve zazpívají písničku: 
Eiersuche

„Osterhäschen, Osterhas, komm mal, ich sag dir was. Geh doch nicht an mir vorbei, ich möcht so 
gern ein Osterei.''^

Jankásková, M.; Ulbert, K.; Dusilová, D. 2004. s. 18, 42.



Pak poschovávají po třídě barevná očíslovaná vajíčka a žák, který byl za dveřmi 
vajicko hledá. Pod každým vajíčkem je  lístek s určením místa např.: auf dem Stuhl, neben 
der Tür.... Zak, který vajicko najde, napíše na tabuli větu např.: Das rote Ei liegt auf dem 
btuhl. Zaci si nakreslí obrázek do sešitu a připíši k němu větu z tabule.

Následuje hra -  Verstecken - učitel vybere rozpočitadlem jednoho žáka.

Rozpočitadlo, např.: „Mutter Henne zählt und zählt ihre lieben Küken, fünf sind schwarz und fünf 
sind gelb,und zehn Köpfchen nicken.“ ’

Vybranému žákovi zadává učitel úkoly: Leg das rote/blaue Ei in den Schrank/auf den Stuhl 
unter den Schreibtisch. Tyto věty se také zapíši na tabuli a do sešitu.

Říkanka ke slovní zásobě - části těla -  „Mein Körper 
Kopf und Schulter, Knie, Zehen, Knie, Zehen, Knie, Zehen, Kopf und Schulter, Knie Zehen 
Augen, Ohren, Nase, Mund.
Punkt, Punkt, Strich, fertig ist das Gesicht. Punkte sind die Augen, Komma ist die Nase Strich ist 
der Mund.“2

Žáci text recitují a doprovázejí ho pohybem, na části těla si ukazují. Jeden žák 
může podle písničky namalovat na tabuli obličej. Učitel rozdělí žáky na dvě skupiny 
první skupina prezentuje obrázek, jeden z žáků řekne: Wie hei3t das auf Deutsch? a ukáže 
na část těla, druhá skupina odpoví: např.das Bein.

Dialogický projev přechází postupně v projev monologický. Žáci po přečtení a 
přehrání rozhovorů z nich postupně sestavují monolog. Učitel vybere rozpočitadlem či 
hrací kostkou jednoho žáka a ten se pochlubí několika větami, které umí říci o sobě

4.3 Čtení s porozuměním

V počáteční fázi je čtení věnována péče jak po stránce technické, tak  i po 
stránce obsahové. Základním požadavkem při nácviku čtení je  porozumění, smysl uniká 
těm, kteří se příliš soustředí na technickou stránku výkonu.

Významnou roli hraje hlasité čtení, které je  nezbytné pro nácvik správné 
výslovnosti. Při čtení se klade důraz na plynulost a výraznost. Čteni slouží jako 
východisko pro reprodukci, dramatizaci a přípravu na ústní projev.

Pokud chceme žáky od čtení odradit, text pouze několikrát čtením opakujeme. 
Vlastní čtení má mít form u hry, nejde o dril. Hrát se může na libovolném textu, např. čti 
jako myšička, jako generál, jako televizní hlasatelka, čti sebevědomě, plačtivě...

Jankásková, J.; Ulbert, K.; Dusilová, D. 2004, s. 4 3 ,4 4 .
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Stejně tak se může postupovat při čtení intonačních cvičení, čtení sloupců slabik 
s odlišnými fonetickými jevy. Žáci mohou číst slabiky jako robot, zpěvák basista, 
zpěvačka sopranistka, mimozemšťan, dítě ze školky nebo spěchající člověk.

Učitel by měl žákům také poradit, ja k  číst lépe, upozornit je  na správné dýchání a 
zařadit cvičení zaměřená na správné hospodaření s dechem např.: Přečteš říkanku jedním 
dechem?

Je nutné rozšířit výuku o cvičení pro radost, jako jsou různé doplňovačky, 
hádanky, hlavolamy, rozpočitadla, ve kterých žáci sami vyhledávají písmena a slova, a 
snaží se pochopit obsah textu. Taková činnost žáky uspokojuje a povzbuzuje. Osvědčují 
se kratičké texty, napsané na zvláštním papíře, které žák dostane po úspěšném přečtení 
materiálu v učebnici.

Učitel by měl čtení hodnotit slovně a žáky stále povzbuzovat. Kladné hodnocení, 
radost z úspěchu a zvědavost patří k prvkům, které se uplatňují pro zvýšení motivace žáků 
o čtení.

Deskriptory splnění úrovně AI:

1) Ve velmi krátkých jednoduchých textech dokážu poznat známá slova.
2) Dokážu porozumět jednoduchým článkům, pokud v nich jsou obrázky.
3) Dokážu najít základní informace, například kde se hraje nějaký film a v kolik

hodin začíná.
4) Rozumím krátkým jednoduchým zprávám na pohlednicích, například pozdravu 

z prázdnin.

4.3.1 Didaktické metody a učební aktivity:

Tiché čtení s porozuměním a poslech s porozuměním často ve výuce splývají 
v jednu činnost, protože značná část textů v současných učebnicích je  nahrána na 
audiokazetách. Vlastnímu čtení předchází poslech textu z kazety, učitel kazetu 
zastavuje. Žáci slyší např. slovo „Museumstra3e“, opakují slovo nahlas se správnou 
výslovností, vyhledají příslušnou ulici v plánku na obrázku a najdou je  v textu, pak ho

zapíší do sešitů.

Při nácviku čtení s porozuměním žáci vyhledávají v textu písmena, slova, věty 
nebo sestavují slova a věty, řadí věty podle jejich obsahu. Přiřazují otázky a odpovědi, 
slova k obrázkům. Žáci mohou také používat pastelky a v textu zatrhávat neznámá slova
nebo jenom např. podstatná jména.

Delší dialogický text, kterého se účastní více osob, je  možné zpestřit tak, že se 
jména aktérů napíší na kartičky a ty se předávají. Např. se utvoří čtyři skupiny žáků (podle 
počtu osob v rozhovoru), podle kartiček pak čtou jednotlivé osoby svůj text.
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Dospělí studenti své základní dovednosti čtení rozvíjejí pomocí nápisů, plakátů a 
katalogů převzatých z reálného světy. U mladších žáků je  vhodnější vyrábět si vlastní 
p lakáty a nápisy např. vycházející z pojmenování místností nebo předmětů ve škole 
(např. Garderobe, Schulküche, Schulsachen).

O pakování členu - učitel zadává žákům otázku: Was ist der Artikel von...?
Děti vyhledávají v textu členy podstatných jmen. Jednotlivé členy se označí na tabuli 
barevně, např.: Mužský rod modře, ženský rod červeně, střední rod zeleně. Žáci pak 
odpovídají na otázku učitele, např.: Was ist der Artikel von Puppe? Žák odpoví: Die. Slovo se 
napíše na tabuli a člen se označí červenou křídou.

Tištěnou podobu slyšeného tex tu je  možné rozdat skupinkám žáků rozstříhanou na části, 
žáci pak samostatně text sestaví.

Zájem o text vzbudíme otázkami, např.:

• Co se ti v textu líbilo?
• Jaký jiný nadpis bys zvolil?
• Která věta se ti nejvíc líbila? Kterou jsi si zapamatoval?
• Najdi nejdelší slovo v textu?
• Udělám v textu tři chyby, zkus poznat jaké?
• Čím bys text doplnil?

4.4 Písemný projev

Žáci na nižším stupni ZŠ se učí postupně užívat grafické podoby jazyka, přičemž 
v této etapě výuky jde spíše o ovládnutí techniky psaní a chápání vztahů mezi 
zvukovou a grafickou stránkou jazyka.

Při procvičování psaní žáci pracují sam ostatně nebo ve skupinách. Učitel tak 
získává prostor pro individuální práci s jednotlivými žáky. Základními požadavky na 
písmo jsou čitelnost a úhlednost. Učitel upozorní žáky např. na počet chyb a ti pak sami 
vyhledávají chyby ve vlastním psaném projevu. Učitel nepodtrhává chyby v psaném 
projevu žáka, ale opraví je. Napíše správný tvar, který si žák lépe uchová ve své paměti. 
Učitel vede žáky k pečlivosti a odpovědnosti za odvedenou práci. Zároveň postupuje ve 
výcviku psaní se zřetelem k individuálním zvláštnostem žáků a jejich potřebám, neboť 
v této fázi nemusí být u všech ještě plně upevněny grafomotorické návyky z mateřského 
jazyka. Učitel netrvá nezbytně na zvládnutí písemné formy německého jazyka v plném 
rozsahu.
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D eskriptory k dosažení úrovně AI:

1) Umím vyplnit formulář (své jméno, bydliště, věk).
2) Umím napsat krátký jednoduchý pozdrav na pohlednici.
3) Dokážu napsat krátké blahopřání, například k narozeninám.
4) Dokážu napsat jednoduchými větami, kde žiji a kdo jsem.

4.4.1 Didaktické metody a učební aktivity:

žáci z písmenek utvoří slovo (viz obrázek)'
- učitel může dětem rozdat texty básniček, či písniček, které se předtím naučili 

nazpaměť, kde chybí písmenka a žáci je doplní
- žáci spojují informace z textu s odpověďmi nebo s obrázky
- žáci doplňují antonyma, členy podstatných jmen, začátky nebo konce slov
- žáci vybarvují podstatná jména modře, slovesa zeleně...
- žáci vytvářejí samostatně křížovky, rébusy, hádanky za pomoci obrázku
- každý žák dostane kartičku, na kterou napíše jméno osoby, kartičku předá 

spolužákovi, ten připíše sloveso, po předání třetímu žákovi se věta uzavírá, 
ten do ní dopíše libovolné slovo podle textu.Věty se přečtou a zhodnotí.

Žáci by měli za domácí úkol dostávat napsat maximálně pět kratších vět a úkol 
zpestřit tím, že ke každé větě namalují obrázek dle vlastní fantazie. Např. si mohou tyto 
věty z textu v učebnici sami vybrat.

Shrnutí: Výuka cizího jazyka v této věkové kategorii vedoucí k dosažení jazykové úrovně 
AI je  zaměřena motivačně, měla by vzbudit zájem žáků o cizí jazyk. Při osvojování 
slovní zásoby a gramatiky se využívá názornosti a memorování, osvojené lexikální 
jednotky a fráze se vztahují ke konkrétním situacím. Žáci se učí každodenní výrazy a 
zcela základní fráze a umí je používat. Důležitou roli hraje osvojování a upevňování 
fonetické stránky jazyka, grafická stránka jazyka se upevňuje v pozdějším období. 
Všechny jazykové dovednosti se osvojují formou her.

Jankásková, M.;Ulbert, K.; Dusilová, D. 2004, s. 5

55



V .l. Společné referenční úrovně dle EJP pro žáky 
ve věku 11 - 15 let a způsoby jejich dosažení

Úroveň A2 (Waystage) -  odpovídající vyššímu stupni ZŠ, příp. nižšímu 
stupni gymnaziálního vzdělávání

Poslech s porozuměním

Žák rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě, vztahující se k oblastem, které se 
ho bezprostředně týkají (základní informace o žákovi a jeho rodině, o nakupování, 
místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých jasných, jednoduchých zpráv a 
hlášení.

Čtení s porozuměním

Žák umí číst krátké jednoduché texty. Umí vyhledat konkrétní předvídatelné 
informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, 
jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Ústní interakce

Žák umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících 
jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi 
krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám 
dokázal udržet.

Samostatný ústní projev

Žák umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu 
a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí 
zaměstnání.

Písemný projev

Žák umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních 
potřeb. Umí napsat v e l m i  jednoduchý osobní dopis, například poděkování.
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2. Psychologický aspekt výuky

Výuka cizího jazyka musí být přizpůsobena věkovým zvláštnostem žáků tohoto 
věku. U žáků probíhá řada změn ve vývoji tělesném, psychologickém i v sociálních 
vztazích.

V období od 6. třídy žáci odkrývají svůj vnitřní svět, mají snahu se vůči autoritám 
více prosazovat, mění se rodinné vztahy, které jsou často konfliktní, dochází ke krizi 
autority rodičů i učitele. Naopak nejdůležitější je pro žáky zapojení se do vrstevnické 
skupiny a postavení v třídním kolektivu. Učitel by měl žákům pomáhat, aby byli všichni 
žáci druhými kladně přijímáni, povzbuzovat a chválit slabší žáky, naopak usměrňovat 
žáky příliš sebevědomé, nebo s potřebou na sebe neustále upoutávat pozornost.

„Vnímání žáků této věkové kategorie je  přesnější a bohatší na detaily, výkonnost 
smyslů dosahuje vrcholu. Více se uplatňuje logická paměť, myšlení přechází 
z konkrétního k abstraktnímu.

V oblasti citového vývoje dochází k velkým změnám, které jsou podmíněny 
fyziologicky a sociálně. City mají větší intenzitu a životnost, oscilující mezi krajními city, 
žáci jsou proto labilní a mají nízké citové sebeovládání a sebehodnocení.“ '

V oblasti jazykové výuky se často naráží na první problémy komunikačního 
charakteru, které nejsou podmíněny jen vývojem žáků nebo nadáním. Sociolingvistika 
poukazuje na další rozhodující faktory jako jsou jazyková úroveň v domácím prostředí 
nebo narušené jazykové chování, jehož příčinu zkoumá školní psychologie. Navenek se 
tyto faktory projevují jako sklon k pasivitě nebo k zábranám se ústně vyjadřovat, proto se 
u žáků s podobnými obtížemi často uplatňuje sklon vyjadřovat se raději písemně.

Postavení učitele k žákům, jeho porozumění pro tuto vývojovou fázi a cit pro 
zvláštní potřeby těchto dětí, je prvotním předpokladem pro úspěch ve výchově a 
vzdělávání.

Školní psychologie doporučuje využívat hlavně následující didaktické metody: 
skupinová a partnerská práce, individuální výuka zaměřená na rozvíjení 
koncentrace. Z psychologického hlediska je  důležité, aby se každý žák cítil začleněn do 
skupiny, jedině tak lze docílit sebejistoty a pozitivního přístupu k jazykovým činnostem. 
Zvláštní pozornost je  tedy třeba věnovat žákům slabším, ale ani talentovaní žáci by se 
neměli při výuce nudit. Je třeba vybírat úkoly pro žáky diferencovaně, optimálně jejich 
možnostem a schopnostem.

1 Langmeier, J.; Krejčířová, D. 1998, s. 160-175.
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3. Zařazení EJP do výuky

Na začátku výuky cizího jazyka učitel beseduje s žáky, jakým  způsobem se 
nejraději učí cizí jazyky a co jim  při učení pomáhá. Žáci mohou své názory napsat na 
lístky, dát je  do klobouku a následně je  předčítat a vyjadřovat se k nim.

Dále se debata může rozvinout k mimoškolnímu setkání s cizími jazyky. Žáci 
mohou uvádět: při sledování televize, při hraní počítačových her, na dovolené s rodiči, na 
jazykových táborech. Rady si žáci vzájemně předávají a získané informace si zapamatují. 
Mohou se také vyjádřit k práci učitele, říci jaké vyučovací metody mají nejraději, jestli 
rádi pracují v párech, zda rádi soutěží atd.

Poté učitel pomůže žákům vyplnit Jazykový pas v EJP a samostatně žáci vyplňují 
první stránky Jazykového životopisu, které obsahují otázky zmíněné v předcházející 
besedě. Samostatně si žáci vyberou informace, které jim při osvojení jazyka nejvíce 
pomáhají.

Žáci si poté v Jazykovém životopise volí cíle a následně volí metody jejich 
dosažení, do tabulek pak zaznamenávají datum vyplnění úkolu a poznámky o tom, jak se 
jim  daří úkoly plnit.

4. Jednotlivé komunikativní kompetence žáků

Pro do sažM  úrovně,  A2 odpovídající vyšj í mu stupni ZŠ (příp. nižšímu stupni 
víceletých gymnázií) by měli žáci v oblasti receptivní rozumět nejběžnější slovní zásobě 
týkající se jejich rodiny, nakupování a místa bydliště a umět je  vyhledat v každodenních 
materiálech. V oblasti produktivní by měli žáci umět komunikovat o známých tématech 
a činnostech, popsat rodmu, přátele, životní podmínky a umět napsat jednoduchý dopis o 
sobě a svých čmnostech. Učitel by se měl zaměřit na rozvoj umění kompenzace žáků.

Co se týká kvality jazykových prostředků, žáci by měli být na konci této etapy 
schopm komunikovat pomoci nazpaměť naučených frází a jednoduchých výrazů spojovat 
skupiny slov pomocí jednoduchých spojek jako „a“, „ale“, „protože“a ’ používat 
jednoduché gramatické vazby. Učitel by měl při osvojování jazykových prostředků 
uplatňovat nejen imitativní metody, které jsou vhodné hlavně pro mladší žáky, při jejichž 
osvojování používají hlavně mechanickou paměť, ale ve stále větší míře uvědoměle -  
praktické metody, které se opírají o logické konstrukce. Pro objasňování gram atických 
pravidel se doporučuje používat metodu induktivní, která podporují aktivitu, motivaci 
samostatnost žáků a rozvíjí logické myšlení. ’ ’

Při výuce je  třeba rozvíjet jazykový cit žáků, kterému slouží jazykové dovednosti 
Jistota jazykového citu musí mít přednost před úmyslem dítěte poznávat vnitřní 
zákonitosti a strukturu jazyka. Příliš časné a jednostranné zdůrazňování tohoto procesu
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není svázáno jen s vynaložením velkého množství času, ale často vede k utlumení zájmu o 
jazyk. Proto se gramatika omezuje pouze na základní pravidla s cílem jejich upevnění, 
dále je  vhodné zvykat žáky na odpovídající latinské termíny, které se při výuce cizího 
jazyka používají.

Novou slovní zásobuje vhodné sémantizovat bezpřekladovou metodou verbálně 
(pomocí synonym, antonym, opisem, ...) nebo neverbálně (obrázky, pantomimou, pomocí 
předmětů...). Žáci zvládají slovní zásobu základních tematických okruhů a tvoření slov -  
antonyma, synonyma, homonyma, význam slov z kontextu. Úroveň A2 předpokládá 
zvládnutí 850 lexikálních jednotek.

Ve výuce se více uplatňuje autentický materiál, pracuje se s různými typy textů 
dle zájmu žáků, v souvislosti s tím se žáci učí pracovat se slovníkem.

Při nácviku slovní zásoby žák brzy potřebuje pracovat se slovníkem, počínaje 
abecedním slovníkem v učebnici (pořadí slov v abecedě poznali žáci na I. stupni). Tato 
práce se prohlubuje především ve vyšších třídách. Dovednost užívat slovníku pomáhá při 
samostatné četbě, při dopisování apod. Pohotové užívání slovníku je třeba u žáků pěstovat 
soustavně při zachování zásady, že postupujeme od jednoduchého ke složitějšímu a od 
snadnějšího k obtížnějšímu. Učitel žáky seznamuje se stavbou hesla a značkami ve 
slovníku. Důležité je, aby žáci uměli najít základní tvar, podle kterého pak slovo 
vyhledají. Dovednost utvořit tento základní tvar se rozvíjí v souvislosti s rozvojem 
znalostí mluvnických. Ve vyšších třídách se žáci seznamují s tím, jaké infoiTnace je  
možno ve slovníku najít. Vedle významu je  to rekce, výslovnost, přízvuk, pravopis, 
mluvnické údaje, stylistická charakteristika, frazeologie aj. K tom u, aby se žáci naučili 
hledat ve slovníku rychle, doplní se hledání určených slov soutěží (je možno také stanovit 
časový limit).

Nácviku práce se slovníkem je třeba učit ve vhodné chvíli. Nejde o to, aby při 
sebemenší potíži v porozumění hledali žáci hned radu ve slovníku. Žáci by se měli naučit 
rozeznávat v textu tzv. slova klíčová, nezbytná pro pochopení podstaty sdělení, u 
ostatních slov se učí umění odhadu. Při čtení neznámého textu je  třeba nejprve přečíst 
určitý větší celek (odstavec), který odkryje smysl některých neznámých slov.

4.1 Poslech s porozuměním

Poslech rodilých mluvčích z nahrávek je  prostředkem k osvojení fonetické stavby 
jazyka. Sborové učení fonetické stavby jazyka je  možné pouze při doslovném opakování 
nebo tenkrát, když učitelem zadaný úkol může vyvolat pouze jedinou nevariabilní 
odpověď. Kromě toho je  sborové promlouvání psychologicky únosné asi do 12 -  13 let u 
starších žáků vyvolává negativní postoje. Do té doby je  však velmi žádoucí, neboť 
podstatně znásobuje čas hlasitého promlouvání každého žáka, což je  pro fonetický výcvik 
neobyčejně důležité.
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v  současné době se poslech s porozuměním dostává na přední místo 
v jazykové výuce, proto je  rozpracováno mnoho audiovizuálních metod, které umožňují 
přirozené přijímání zvukové stránky jazyka.

Žák by měl pravidelně cizí jazyk slyšet proto, aby:

- si zvykl na jazykovou strukturu jazyka
- stále lépe rozuměl jednotlivým částem jazykového projevu a rozšiřoval si 

slovní zásobu
- se naučil, poslech vnímat kriticky, poznat a prohlédnout úmysl mluvčího

Individualizované učení vyžaduje učebnu se sluchátkovým rozvodem, s boxy či 
obdobnými pracovními místy. Pro etapu procvičování a opakování je  to prozatím nejlepší 
způsob organizace žáků k činnosti, která může být řízena buď přímo učitelem nebo 
programem (např. programováním podle principu řízených odpovědí).

Učební aktivity, které se týkají poslechu jsou podobné jako metody pro čtení 
s porozuměním. Při poslechu audionahrávek je důležité, aby co nejvíce odpovídali reálné 
komunikaci. Nahrávky by měly obsahovat reálné šumy z okolního prostředí (přirozená 
komunikace často probíhá ve vlaku, v pokoji, kde hraje televize, na pracovišti), rodilý 
mluvčí by měl mluvit přirozeným tempem a také hlasitost mluveného projevu by měla 
odpovídat realitě. Nahrávky na kazetách jsou často v předchozí etapě nahrány 
v pomalejším tempu (okolo 120 slabik za minutu), v této střední etapě by měli odpovídat 
normálnímu tempu řeči (okolo 250 -  270 slabik za minutu).

Texty na audionahrávkách pouze napodobují reálné situace. Jsou detailně a 
promyšleně připravené, což je jejich výhoda, učitel by měl vyhledávat také reálné 
situace. Nejvhodnější jsou přímé kontakty s německy mluvícími žáky - využívání 
internetu, dětské diskusní pořady v televizi atd. - tyto činnosti zároveň působí silně 
motivačně.

Je třeba počítat s tím, že v reálném životě dochází často k porozumění slyšenému i 
v případě, kdy žák stejnému tištěnému textu neporozumí. Příčinou bývají:

• akustické jevy -  melodie, různá výška, intenzita, tém br...
• vizuální faktor (mimika, gestikulace v přímém kontaktu, v TV)
• situační faktory

V souvislosti s poslechem mluveného projevu je  nutné rozvíjet u žáků 
„krátkodobou auditivní paměť“ '. Na ní závisí objem části zvukového textu, který je  žák 
schopen si zapamatovat a na potřebnou dobu uchovat v sluchové paměti.

Jelínek, S.; Purm, R.; Veselý, J. 2003, s. 125.
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Deskriptory k dosažení úrovně A2:

1) Rozumím základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, práci a 
koníčcích.

2) Rozumím rodilému mluvčímu, když hovoří pomalu a zřetelně.
3) V krátkých nahrávkách o běžných věcech rozumím důležitým informacím.
4) Dokážu porozumět jednoduchému textu.

4.1.1 Didaktické hry a učební aktivity;

Umění poslechu se osvojuje neuvědoměle, poslechem učitele, spolužáků a 
systematicky celou řadou cvičení. Pro uvědomění si rozdílů v mluvené řeči jsou vhodná 
fonetická kontrastivní cvičení např.:

Mach das richtig (ach -  Laut x ich -  Laut). Gita spricht langsam (g x ng).

Vhodné jsou také různé jazykolamy, např.: Hundert Hašen haben Hunger, hundert 
Hašen haben Durst.

Příprava k poslechu textu je důležitou součástí jeho výsledného porozumění 
vzbuzuje zájem žáků (motivační funkce) o obsah textu a usnadňuje jeho porozumění’ 
Jedná-li se o text umělecký, je  potřebná krátká informace o autorovi, kterou mohou 
připravovat jednotliví žáci. Učitel musí seznámit žáky s klíčovými slovy, která si dosud 
žáci ani receptivně neosvojili.

Vlastní poslech textu probíhá tak, že učitel předčítá text nebo ho Žáci poslouchají 
z audionahrávky a snaží se zachytit základní informace.

Nejvhodnější formou je  vlastní učitelovo vyprávění bez opoiy na text. Následuje 
kontrola porozuměnému, která je  již aktivní formou práce se získanými informacemi. 
Poté žáci reagují na otázky, které zadal učitel nebo jsou obsaženy v učebnici, nebo si 
vzájemně kladou otázky, které si samostatně připravili. Během následného poslechu se 
žáci soustředí na nová slova, fráze a gramatické jevy. Žáci sémantizují nová slova 
verbálně či neverbálně a induktivní metodou se snaží zařadit nové gramatické jevy do již 
poznaných gramatických struktur. Klíčová slova se zapíší na tabuli nebo do sešitu a žáci 
text samostatně převypráví. Pokud se objeví nesrovnalosti v porozumění slyšenému 
učitel nahrávku výchozího textu přehraje ještě jednou. Následuje vyjádření vlastních 
názorů žáků k obsahu textu.

Během poslechu mohou být žáci rozděleni do tří skupin, každá skupina vypisuje 
podle typu textu buď tematicky příbuzná slova (např. týkající se pohybu, jídla, lidi,..) nebo 
morfologicky příbuzná slova (např. podstatná jména, slovesa, číslovky). Poté se slova 
napíší na tabuli, tato tvoří opěrné body a slouží pro následné převyprávění.
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Za domácí úkol mohou žáci ve dvojicích nakresHt Hbovolně vybranou větu 
z textu. Následující hodinu tento obrázek pošlou další dvojici, která se pokusí větu zpětně 
napsat. Tím, že se obrázek věty ohne, aby nebyl vidět, může další dvojice k větě nakreslit 
obrázek, ke které se napíše další věta. Hra se může hrát libovolně dlouho. Nakonec se 
všechny podobné věty srovnají s obrázky a zjistí se, jak  která dvojice obrázky pochopila a 
věty graficky ztvárnila.

4.2 Ústní projev

Každé jazykové vyjadřování ve výuce by mělo odpovídat reálným  životním 
situacím. Každý komunikační akt je  také aktem sociálním, jednou z nejdůležitěiších 
metod pro rozvoj ústního vyjadřování jsou proto situační hry (Rollenspiel).

Na této úrovni lze najít řadu deskriptorů udávajících společenské funkce jakými 
jsou užívání jednoduchých každodenních zdvořilých způsobů pozdravů a oslovení 
zdravení lidí, zjišťování, jak se jim  daří, reagování na novinky, zvládání velmi stručných 
společenských rozhovorů, kladení dotazů na to, co dělají v práci, ve škole a ve volném 
čase a odpovídání na podobné dotazy, pozvání a reakce na ně, diskuse o tom, co dělat 
kam jít a jak si domluvit setkání, činění různých nabídek a jejich přijímání.

Deskriptory k dosažení úrovně A2: 

Rozhovory:

1) Umím lidi zdvořile oslovit.
2) Umím někoho někam pozvat a reagovat na pozvání.
3) Umím se omluvit a přijmout omluvu.
4) Umím se s kamarády domluvit na tom, co budeme dělat, kam půjdeme a kdy se 

sejdeme.
5) Umím si v restauraci objednat jídlo a p i t í .
6) Umím říci, co chci, a zeptat se na cenu, například v obchodě nebo na poště.
7) Dokážu se zeptat na základní informace o veřejné dopravě a koupit si jízdenky
8) S pomocí mapy nebo plánku se dokážu zeptat na cestu nebo poradit někomu 

jinému.
9) Umím se zeptat na to, co lidé dělají v práci nebo ve škole a co ve volném čase a 

umím na takové otázky odpovídat.
10) Umím jednoduše vyjádřit, jak se cítím.
11) Dokážu se účastnit krátké konverzace o tom, co mě zajímá.
12) Dokážu vyjádřit souhlas a nesouhlas s jinými lidmi.
13) Umím se ptát na záliby a umím na otázky o zálibách odpovídat.
14) Umím se ptát na to, co lidé dělají, a umím na takové otázky odpovídat.
15) Když něčemu nerozumím, umím člověka, se kterým mluví, velice jednoduše 

požádat, aby zopakoval, co řekl.
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ústn í projev:

1) U m ím  p o p sa l se b e  a sv o u  ro d in u .
2) Umím popsat, kde bydlím.
3) Umím krátce a jednoduchým způsobem popsal události.
4) Umím popsal své schopnosti a dosavadní vzdělání.
5) Umím jednoduše popsat své záliby a zájmy.
6) Dokážu popsal aktivity v minulosti a své zážitky (např. minulý víkend, svoje 

poslední prázdniny).

4.2.1 Didaktické hry a učební aktivity

O pakování slovíček formou pohybových her - žáci se pohybují po třídě, učitel 
zapne kazetu s hudbou, poté co učitel hudbu vypne, musí žáci splnit požadavek učitele, 
např.: schnell alle vier Wände berühren, einander auf die Schulter klopfen, zu zweit auf einem 
Sessel stehen, möglichst viele Hände schütteln, eine Katze spielen...Pak učitel hudbu opět 
zapne a žáci se opět začnou pohybovat po třídě. Učitele může později nahradit vybraný 
žák.

Atomy -  Molekuly - žáci se pohybují po třídě, učitel vysloví nějaké hyponymum 
a žáci utvoří skupinky. Např. „Augenfarbe“ a žáci musí vytvořit skupinky dle barvy očí. 
Další příklady: Sternzeichen, Haarlange, Lieblingsfarbe. Nebo učitel zadá úkol typu: tanzen, 
ein Lied singen...

Popis obrázků - obrázky mohou sloužit k procvičování dialogů. Žáci obrázek 
popisují, pak ho zakryjí a vzájemně si kladou otázky, co na obrázku viděli (viz obrázek).' 
Podobně mohou žáci pracovat s mapou, katalogem či časopisem.
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Hra na opukování rozkaz. zpňsol)u, oiiciUacc ve mčslč - ¿áci vylvoíi dvojice, 
jednomu z nicii sc zaváži oči a druliý jej naviguje krátkými příkazy, aby prošel diáhou, 
klerou si prcdlim vytvořili. Orientaci ve mčslč molioii žáci nacvičoval pomocí hraní rolí 
např. cizinec a kolemjdoucí.

Vyprávění sc sctMikanii - žáci sedí v krului, jeden z nich vypráví, např. co dělal 
včera, zároveň činnost pantomimicky předvede. Postup může být i obrácený žák 
nejdříve činnost předvede a ostatní žáci moluni hádat, jakou činnost předváděl.

l i ra  na známou osobnost, zvíře, včc, atd. - vybrán je jeden žák ze třídy, který si 
myslí např. zvíře. Ostatní mu kladou otázky: Kann ich das Tier streichein? Isst das Tier 
Fleisch? Vybraný žák odpovídá pouze ano/ne. Kdo zvíře uhodne, jde na jeho pozici. Hrát 
se může také ve skupinách.

Memory -  hra na opakováni slovní zásoby. Žáci nakreslí na kartičky obrázky a 
jejich pojmenováním, hrají hru pexeso (viz obr.)'

H ry na popis zevnějšku člověka a jeho vlastností - Visitenkarte erraten -  na
ka rtičky  žáci v y p ln í: 1/ Lieblingstier, 21 Lieblingsfach, 3/ Lieblingsspeise 4/ 
Eigenschaften/Bedingungen, damit ich mich in der Klasse wohl fühlen kann.

Kartičky jsou vhozeny do krabičky a smíchány. Každý žák si vybere jednu 
kartičku, přečte údaje na ní napsané a zkusí uhádnout, kdo kartičku napsal. Pokud osobu 
uhádnul, řekne, podle čeho ji poznal. Na závěr se všechny uvedené vlastnosti napíší na 
plakát a vyvěsí na nástěnku. V rozhovorech se pak prodiskutuje, která přání a jak se 
mohou realizovat. Žáci se pomocí této hry učí také vyjádřit, jak se cítí

Domino -  hra na osvojení si pozdravů, představování se, vedeni rozhovorů, 
loučení. Žáci dostanou kartičky s následujícímí slovními obraty, které řadí podle 
návaznosti:

Guten Morgen! Bist du ein Junge? Danke, leider nicht! Ja, sehr gerne! 
Vielen Dank! Nein! Grü3 Gott! Bist du ein Mädchen? Nein?
Danke, mir geht es sehr gut! Bitte, sei mir nicht böse! Hallo!
Auf Wiedersehen! Willst du eine Cola?
Wie gehts dir? Servus! Ja, bitte! Bis später! Bitte entschuldige!

* nölschler, P.; Rabilscli, E. 1993, s. 90.
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Info -  Quiz -  žáci vytvoří páry a vzájemně popíší svého souseda -  opět na kartičky. 
Popisují postavu, barvu oči, oblečeni, velikost bot... Kartičky jsou smíchány, jeden po 
druhém si jednu z nich vyberou a zkouší uhodnout, čí je to charakteristika.

Varianta 1: žáci si mohou přinést do školy obrázky herců, zpěváků, zvířat... a 
postupovat stejně.

Varianta 2.; žáci nejprve nakreslí na papír svou masku, masky se vyberou a každý 
žák masku popíše a zkusí uhodnout, kdo je na obrázku nakreslen.

Varianta 3: každý žák namaluje ostatní jako zvířata. Ostatní zkusí uhodnout, koho 
znázorňují. Pak každý vysvětlí, proč koho jak znázornil. Hra je  zaměřena na procvičeni 
slovních obratů k vnějšímu popisu osob.

Glückstopf -  na kartičky se napíší tématické okruhy; Interessen, Urlaubspläne, Beruf, 
Wünsche, Charakter, Lieblingsgericht..., tyto slouží jako témata kmonologu. Kartičky se 
zamíchají a každý z žáků si vybere jednu kartičku s tématem, po časové přípravě hovoří 1- 
2 minuty. Ostatní poslouchají a bodují jednotlivé výkon. Hráč s největším počtem bodů 
vyhrává a vymyslí pro ostatní domácí úkol. H raje zaměřena na samostatný ústní projev.

Klassensprecherw ahl -  žáci volí mluvčího třídy, ke svým tipům si připraví 
argumenty. Např.: Eva wähle ich nicht, weil,.,..(sie nicht hilsbereit ist).

Vielleicht sollte ich sie auch wählen, w e il...... (sie wirklich fair ist).
Komunikativní cvičení na vyjadřování vlastního názoru (procvičován slovosledu po
spojce -weil,)^

Bettina

iJtUníy! Ivctžs/Í.

'>y jjí> n í
'yuK-íůt-CicA .

Jörg

Ampelfeedback zu Aussagen -  učební prostředek vhodný pro okamžité zjištění 
souhlasu a nesouhlasu žáků. Každý žák dostane tři kartičky: červenou znamenající 
odmítnutí, žlutou znamenající nerozhodnost a zelenou znamenající souhlas. Je možné ho 
použít pro zjištění výsledků předcházející hry na volbu mluvčího třídy.

‘ Hölschler, P.; Rabischt, E. 1993, s . l8 1  ~
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4.3 Čtení s porozuměním

Pro rozvoj komunikativních dovednosti je  kličovým problémem výběr vhodných 
podnětných textů. Je třeba se opírat nejen o výchozí a doplňkové texty v učebnici, ale také 
o aktuální texty, publicistické, populámě-vědecké, umělecké apod. Žáky je  také vhodné 
motivovat k vlastnímu vyhledávání textů dle jejich zájmů. Tyto texty slouží učiteli při 
rozšiřování slovní zásoby žáků.

Deskriptory k dosažení úrovně A2:

1) Rozumím krátkým jednoduchým textům.
2) Rozumím veřejným nápisů (např. na ulicích a na nádražích).
3) Dokážu najít jednoduché informace v jídelních lístcích a na informačních letácích.
4) V jednodušších textech dokážu najít konkrétní informace.
5) Rozumím jednoduchému návodu, například jak použít veřejný telefon.

4.3.1 Didaktické hry a učební aktivity:

Na této úrovni žáků je  již třeba kombinovat čtení hlasité a tiché, které odpovídá 
praktickému užití jazyka. Tiché čtení je vhodné jako příprava pro čtení hlasité, diktát nebo 
pro převyprávění textu. Učitel využívá při hlasitém čtení různé didaktické metody:

• individuální čtení -  učitel namátkově žáky vyvolává
• kruhové čtení - po řadě
• štafetové čtení -  žák čte tak dlouho, dokud neudělá chybu
• sborové čtení -  hodí se spíše na I. stupeň
• opakovači čtení -  žák opakuje po rodilém mluvčím z audiokazety

Čtení je  základní učební činností sloužící k osvojení nových slov a 
gramatických jevů. Žáci čtou a vyhledávají neznámá slova a slovní spojení v textu učí 
se umění odhadu, verbálně či neverbálně sémantizují a popisují gramatické formy nových 
slov. Následuje kontrola globálního porozumění textu a tiché čtení se zvukovým 
záznamem - spojuje se tak fonetická, grafická a gramatická složka slov. Při druhém ̂ ^  ^  ___________ ____________________________

hlasitém čtení se žáci koncentrují na intonaci, pragmatické obraty a nové gramatickéTévy* 
Na základě známých gramatických pravidel se snaží nové jevy objasnit. Žáci se postupně 
připravují na rekonstrukci textu. Nejprve mohou pracovat s rozstříhanými částmi textu 
které řadí ve správném pořadí. Doplňují vynechaná slova textu, učí se části textu 
nazpaměť, kladou si vzájemně otázky... Poté se na tabuli napíše několik klíčových slov 
nebo nakreslí několik symbolů, podle nichž se text převypráví. Následně text může 
vyvolat diskusi k danému tématu.

V pokročilejší fázi výuky se stále více využívá tiché čtení. Žáci se tak učí častěji 
pracovat s textem samostatně, snaží se najít hlavní myšlenku, nejdůležitější informace a
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údaje. Postupně se také učí uvědomovat si jednotlivé stylistické roviny jazyka a citová 
zabarvení slov.

Pro splnění úkolu: Umím vyhledat důležité informace v jednodušších textech, 
mohou žáci pracovat v párech. Každá dvojice napíše pět vět typu správně/špatně nebo pět 
otázek na porozumění vycházejících z textu, který celá třída přečetla. Dvojice si vymění 
cvičení se svými sousedy.

Pro splnění úkolu porozumění veřejným nápisům je  vhodné vytvořit vlastni 
plakáty, každý žák může po poradě s učitelem vytvořit jeden nápis. Plakáty se rozvěsí po 
třídě, postupně se jednodušší nápisy obracejí, zůstávají jen ty složitější a po jejich 
zapamatování se odebírají.

Pro zvýšení motivace žáků o čtení je možné žáky opět rozdělit do dvojic a zadat 
žákům, aby si každá dvojice připravila z libovolného textu 2 aktivity. První aktivita je 
zaměřená na obsah, žáci vytváří testy, hry, dialogy apod., druhá aktivita je  zaměřená na 
jazyk, žáci pak vytváří doplňkové, transformační nebo jiné typy cvičení.

4.4 Písemný projev

Psaní přináší oproti mluvení mnohé obtíže, chybí tu bezprostřední kontrola jazyka 
sluchem, a spontánní reakce posluchače. Převedení do písemného projevu zpomaluje 
průběh komunikace, přitom je třeba dbát ortografických konvencí. Každému písemnému 
sdělení by měla předcházet odpovídající ústní příprava. Výběr úkolů by měl odpovídat 
reálným písemným podnětům, které vycházejí ze skutečného života, např.- sdělování 
informací a návodů k činnosti, psaní dopisů, raportů, inzerátů, osobních stanovisek a 
připomínek, reklam. V pokročilejší fázi žáci využívají formu vyprávění jako speciální 
formu komunikace, která podporuje kreativitu žáků. Zároveň by měly být rozvíjeny 
praktické pracovní techniky jako je  technika hledání informací, přepracování textu, psaní 
osnov aj.

Deskriptory k dosažení úrovně A2:

1) Umím napsat krátké poznámky vzkazy.
2) Umím v jednoduchých větách popsat události a říci, co se kde a kdy stalo (např 

nehoda, oslava narozenin).
3) Umím v jednoduchých větách popsat aspekty svého každodenního života (lidi 

místa, práci, školu, rodinu, koníčky). ’
4) Umím ve formulářích vyplnit údaje o svém vzdělání, zájmech a zvláštních 

znalostech.
5) Umím se v krátkém dopise jednoduchými větami představit (rodina, škola práce 

koníčky).
6) Umím napsat krátký dopis s použitím výrazů pro pozdrav, oslovení, dotaz, prosbu 

nebo poděkování.
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7) Umím napsat krátké věty a spojit je  větnými spojkami (a, i, ale, protože).
8) Umím použít nejdůležitější větné spojky tak, aby byla správně vyjádřena časová 

posloupnost mého sdělení (nejprve, potom, poté co, později).

4.4.1 Didaktické hry a učební aktivity

Produkce psané řeči postupuje od sluchových a artikulačně motorických vjemů a 
představ spojovaných s příslušnými významovými jednotkami k činnosti 
grafomotorické, doprovázené vizuální kontrolou. Má -  li se pisatel soustředit na 
obsahovou stránku písemného sdělení, nezabývá se uvědoměle grafickými a pravopisnými 
jevy. Je tedy potřebné jejich automatizované rozpoznávání při čtení a jejich 
automatizované psaní při vlastním písemném vyjadřování.

Pokud automatizace některých jevů ještě není dosaženo, nebo jestliže některé 
dříve vytvořené automatismy selhávají, ztrácí písemný projev svou plynulost, pisatelova 
pozornost se odpoutává od věcného obsahu a zaměřuje se na překonávání vzniklé grafické 
nebo pravopisné obtíže. Proto je  třeba psanou formu jazyka i nadále upevňovat např. 
použitím různých forem diktátů:

- diktát s sluchovou přípravou (učitel text před diktátem předčítá a rozebírá 
jednotlivé výrazy)

- diktát s přípravou zrakovou (žáci si text sami předem přečtou) 
diktát s přípravou zrakovou i sluchovou
diktát přímý (učitel diktuje žákům každou větu zvlášť)

- diktát výběrový (žáci nepíší všechno, co učitel diktuje, ale jen např, slovesa)
- diktát tvůrčí (učitel diktuje pravopisně obtížnější slova, žáci z nich tvoří větu, 

slovní spojení nebo kratší text)
- diktát překladový (nejobtížnější)
- diktát jednotlivých slov, slovních spojení, vět
- diktát zaznamenaný na kazetě

„Délka diktátu by měla být přiměřená, je-li diktát příliš dlouhý, jsou žáci ke konci 
unaveni a dopouštějí se často chyb, které by jinak neudělali. Rychlost diktování má být 
přiměřená tomu, aby žáci stačili s porozuměním psát a aby mohli dbát také na písmo a 
úpravu. Je nutné zachovávat rytmicko -  melodické členění vět a diktovat se vzornou 
výslovností. (Je teda zcela pochybené přizpůsobovat výslovnost tak, aby žáci udělali co 
nejméně chyb nebo naopak nesprávnou výslovností žáky mýlit.) Při diktátu má být 
zajištěna příznivá pracovní atmosféra, tak aby žáci psali klidně a bez nervozity.“ ’

K evidenci a k odstraňování chyb mohou přispívat gramatické slovníčky, do 
kterých si žák zapisuje výrazy, v kterých chyboval. Na základě materiálu shromážděného 
v takových slovníčcích učitel volí vhodná nápravná opatření, vztahující se buď na celou 
třídu nebo podle potřeby jenom na některé žáky.

______________________ ________________________ _—------------------------------%______ _____________________
* Jelínek, S.; Oliverius, Z.; Poráková, S. 1980, s. 67-75.
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Dopisování si žáků mezi sebou -  učitel rozdá tajně žákům témata, která již byla 
probrána, žák si k danému tématu najde další informace a napíše spolužákovi dopis, 
ve kterém nechybí oslovení, prosba, poděkování a důležité informace k textu, dopis pak 
předá učiteli. Učitel ho pak předá určenému žákovi a ten písemnou formou zareaguje. 
Dopisovat si mohou žáci z různých tříd nebo různých škol prostřednictvím internetu.

Učitel může zadat všem žákům stejný příběh bez konce, žáci ho pak doma dokončí 
a na následující hodině se vyhodnotí nejzajímavější konec příběhu.

Procvičování časové posloupnosti pomocí větných spojek např. popis dne, může 
probíhat formou posílání listu papíru po řadách za sebou. První žák v řadě napíše první 
větu např. leh stehe um 7°° Uhr., pošle list papíru dalšímu žákovi v řadě, který pokračuje 
Dann... V řadách by měl být vždy stejný počet žáků. Poté co každý žák napsal jednu větu, 
se texty přečtou a tak se zjistí, ke které části dne se žáci dostali, vyprávění mohou 
dokončit ústně.

Do výuky se může zavést třídn í časopis, ve kterém budou žáci do jednotlivých 
rubrik zapisovat své dojmy, názory, zážitky z mimoškolních aktivit apod.

Shrnuti: Žáci na vyšším stupni ZŠ, přip. na nižším stupni viceletwl, •
samostatněji při volbé a plněn, di.ěich ci,ú a usiluji „
osvojování gramaf ckych struktur jazyka se p  kombinuje pamětní učení a induktivň 
metody, ktere rozvíjejí logické myslenr a jazykový cit a k ů  nro cizí ia,vl- ci • , 
se sémantizuje bezpřekladovou metodou Zároveii se žáci uěi pracovat se slovníkem^  
rozvíjet umem odhadu a kompenzace. Výslovnost je již dostateCní jasná přesto ie lS tS  
patrný cizí přízvuk. Ruznymi formami diktátů ie třê ha  ̂
kompetenci, aby byli žáci schopni foneticky napsat známá slova týkajíd s e ^ Í S s l ^ ^ ” "̂ 
zásoby. Záci se učí samostatněji pracovat, vyhledávat informace a následně ie .m í t ' I 
v referátech či při práci na projektech. Pn výuce se využívají různé fonLy s o u tě r a  
skupmove formy prače, ktere vedou ke zlepšeni sociálních vztahů ve třídě.
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VI. 1. Společné referenční úrovně dle EJP pro studenty 
ve věku 15 -  19 let

Úroveň B l (Threshold) - odpovídající vyššímu stupni gymnaziálního 
vzdělávání (výstupní požadavky pro 2. cizí jazyk):

Poslech s porozuměním

Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných 
tématech, se kterými se setkává ve škole, ve volném čase, atp. Rozumí smyslu mnoha 
rozhlasových a televizních programů, které se týkají současných událostí nebo témat 
souvisejících s oblastmi jeho osobního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a 
zřetelně.

Čtení s porozuměním

Student rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou 
v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům události, 
pocitům a přáním v osobních dopisech.

Ústní interakce

Student si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování 
v oblasti, kde se jazykem mluví, dokáže se bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, 
která jsou mu známá, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. 
rodiny, koníčků, cestování a aktuálních událostí).

Ústní projev

Student umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a 
události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí 
vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Písemný projev

Student umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo 
která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující zážitky a dojmy.

70



Deskriptory k dosažení úrovně B l

Poslech s porozuměním

1) Rozumím, co mi je  sdělováno v běžném rozhovoru, pokud se mluví zřetelně, 
občas musím požádat o zopakování věty nebo výrazu.

2) Rozumím v podstatě i delším rozhovorům, které vedu s partnerem přímo, pokud 
mluví zřetelně a standardní formou jazyka.

3) Rozumím krátkému vyprávění, umím předvídat, co bude následovat.
4) Rozumím hlavním bodům přehledů nejdůležitějších zpráv a jednodušším 

nahrávkám na témata mých zájmů, pokud jsou nahrány relativně pomalu a 
zřetelně.

5) Rozumím hlavním myšlenkám v televizních programech, pokud se týkají mně 
známým témat a jsou vysílány relativně pomalu a zřetelně.

6) Rozumím jednoduchým technickým informacím, jako např. jak se používají běžné 
nástroje.

Čtení s porozuměním

1) Rozumím hlavním myšlenkám komentářů a rozhovoru v novinách a časopisech, 
v nichž pisatel zaujímá postoje k současným událostem.

2) Rozumím nej důležitějším bodům o aktuálních a známých tématech v krátkých 
novinových článcích.

3) Umím z kontextu odhadnout význam mně neznámých slov, a tak lépe rozumím 
textu, jenž se týká známého tématu,

4) Umím “přelétnout“ krátký text (např. souhrny zpráv) a zjistit důležitá fakty a 
informace (např. kdo co kde udělal).

5) Rozumím jednoduchým sdělením a standardním dopisům (úředním, obchodním).
6) V osobních dopisech rozumím všemu, co se týká událostí, dojmů a přání tak, že 

mohu udržovat pravidelný písemný styk.
7) V příběhu rozumím ději, který je  jasně členěn, a poznám nejdůležitější epizody a 

události.

Ústní interakce

1) Mohu se zúčastnit jednoduchého přímého rozhovoru o tématech, která mne 
zajímají a jsou mi známá, umím jej zahájit a ukončit.

2) Mohu se zúčastnit rozhovoru nebo diskuse, někdy se však ještě vyjadřuji 
nesrozumitelně, pokud chci přesně vyjádřit konkrétní myšlenku.

3) Dorozumím se v cestovní kanceláři při objednávání zájezdu i v situacích, které 
mohou vyskytnout v souvislosti s cestováním.

4) Umím se zeptat na cestu a orientuji se ve složitěji formulovaných pokynech.
5) Umím vyjádřit své pocity (překvapení, radost, smutek, zájem, lhostejnost) a 

pocity ostatních reagovat.
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6) V rozhovoru se známými a přáteli umím vyjádřit své osobní mínění a zeptat se 
jich na jejich názor.

7) Umím vyjádřit souhlas i zdvořile odmítnout.

Ústní projev

1) Umím vyprávět příběh.
2) Umím podrobně vyprávět o svých zkušenostech a popsat při tom své pocity a 

reakce.
3) Umím popsat svá přání, naděje a cíle.
4) Umím krátce zdůvodnit a vysvětlit své úmysly, plány a činnosti.
5) Umím převyprávět děj knížky nebo filmu a popsat své reakce.
6) Umím ústně shrnout obsahy krátkých písemných textů s použitím slovní zásoby a 

struktury textu původního.

Strategie

1) Umím zopakovat část projevu mluvčího s cílem zjistit, zda jsm e rozuměli.
2) Umím požádat partnery, aby vysvětlili nebo přesněji vyjádřili to, co již jednou

řekli.
3) Jestliže se mi nedostává odpovídajícího slova, umím použít jiného výrazu 

s podobným významem a požádat o opravu.

Kvalita /Jazykové prostředky.

1) Umím se vyjadřovat téměř plynule a srozumitelně, dělám pauzy, abych si to, co 
chci říci, lépe naplánoval a poopravil -  zvlášť při delším projevu.

2) Mohu předat jednoduché aktuální informace a poukázat na ty, které jsou pro mě
důležité.

3) Mám dostatečnou slovní zásobu k tomu, abych se vyjádřil -  často s pomocí opisu
-  k tématům z každodenního života (rodina, koníčky, zájmy, cestování, současné

dění).
4) Umím se téměř bezchybně vyjadřovat v běžných, předvídatelných situacích. 

Písemný projev

1) Umím napsat jednoduchý a souvislý text k různým tématům z okruhu svých zájmů 
a vyjádřit své osobní názory a mínění.

2) Umím vytvořit pro studentský nebo zájmový časopis jednoduché krátké texty 
o událostech a zážitcích, např. o nějaké cestě.

3) Umím napsat dopisy svým přátelům a známým, v nichž jim  vyprávím o událostech 
nebo sděluji novinky a na novinky z jejich života se jich ptám.

4) Umím napsat osobní dopis, v němž vyprávím o přečtené knize, o shlédnutém
filmu nebo koncertě.

5) V dopise umím vyjádřit pocity jako smutek, radost, zájem, politování, soucit.
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6) Umím písemně odpovědět na inzerát a zároveň požádat o bližší informace 
o výrobcích a službách (např. autě nebo o vzdělávacím kurzu).

7) Umím napsat fax, e-mail nebo oběžník obsahující krátkou věcnou zprávu.
8) Umím napsat strukturovaný životopis.

Úroveň B2 (Vantage) -  odpovídající vyššímu stupni gymnaziálního 
vzdělávání (výstupní požadavky pro 1. cizí jazyk)

Poslech s porozuměním

Student rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou 
výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a 
programů, které se týkají aktuálních témat. Rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení s porozuměním

Student rozumí článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy, 
v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy.

Ústní interakce

Student se dokáže zúčastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých 
tématech, vysvětlovat a obhajovat své názory.

Písemný projev

Student umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat 
souvisejících sjeho  zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávat informace, 
obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj 
události a zážitky osobně důležité.

Deskriptory pro dosažení úrovně B2

Poslech s porozuměním

1) Detailně rozumím všemu, co pronáší mluvčí spisovnou formou cizího jazyka -  i 
když je  poslech rušen.

2) Rozumím přednáškám a dalším projevům týkajícím se mého oboru, mých zájmů, 
pokud mi je  tematika známá a struktura textu jasná.

3) Rozumím většině rozhlasových dokumentárních pořadů, pokud jsou ve spisovném 
jazyce, a dokážu identifikovat řečníkovu náladu, tón atd.

73



4) V televizi rozumím reportážím, přímým rozhovorům, diskusním pořadům, 
televizním hrám a většině hraných filmů, pokud se v nich hovoří spisovným 
jazykem.

5) Rozumím stěžejním myšlenkám obsahově i jazykově složitějších příspěvků ke 
konkrétním tématům, jestliže jsou pronášeny spisovným jazykem, rozumím také 
odborným diskusím týkajícím se mého oboru.

6) Umím používat vhodné strategie k porozumění, např. při poslechu se soustředit na 
hlavní body nebo využít pomoci kontextu.

Čtení s porozuměním

1) Umím rychle pochopit obsah a význam zpráv, článků a zpráv k tématům, která 
souvisí s mými zájmy nebo zaměstnáním, umím posoudit, zda se vyplatí jejich 
podrobnější četba.

2) Umím číst a rozumím textům o aktuálních otázkách, v nichž pisatel zastává 
zvláštní stanoviska a postoje.

3) Podrobně rozumím textům ze svého oboru a z okruhu svých zájmů.
4) Podrobně rozumím odborným článků, které přesahují oblast mých zájmů, pokud 

použiji slovníku.
5) Rozumím kritikám, jež se vztahují ke kulturní tematice (filmy, divadlo, knihy, 

koncerty) a umím shrnout hlavní myšlenky.
6) Dokážu číst dopisy z oblasti své studijní či profesionální specializace nebo zájmu 

a pochopit nejdůležitější myšlenky.
7) Umím rychle prolistovat příručku (např. k počítačovému programu) a najít 

vysvětlivky k danému problému a porozumět jim.
8) Rozumím ve vyprávění nebo divadelní hře motivům jednání postav a jejich 

významu pro vývoj děje.

Ústní interakce

1) Umím přirozeným způsobem zahájit, udržovat a ukončit konverzaci a úspěšně 
střídat role posluchače a mluvčího.

1) Jsem schopen si vyměnit velké množství informací týkajících se mého oboru nebo 
mých zájmů.

2) Umím vyjádřit své pocity nejrůznější intenzity a zdůraznit, co je  pro mě osobně na 
událostech a zkušenostech významné.

3) Mohu se zúčastnit dlouhých rozhovorů na většinu všeobecných témat.
4) V diskusích umím odůvodnit a obhájit své názory použitím vhodných vysvětlení, 

argumentů a komentářů.
5) Mohu přispět k pokračování rozhovoru na mně známé téma tím, že například 

potvrdím, čemu rozumím, nebo vyzvu ostatní, aby se také vyjádřili.
6) Umím vést předem připravený rozhovor, zkontrolovat a potvrdit si informaci, 

reagovat na odpovědi.
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ústní projev

1) Umím podat jasné a podrobné popisy a zprávy o mnoha tématech z okruhu mých 
zájmů.

2) Rozumím výňatkům ze zpráv, rozhovorů a reportáží, jež obsahují stanoviska, 
vysvětlení a diskuse, a umím je ústně shrnout.

3) Rozumím ději a sledu událostí filmu nebo divadelního představení a umím je 
převyprávět.

4) Umím logicky strukturovat běh myšlenek a vzájemně své myšlenky propojovat.
5) Umím vysvětlit stanovisko k problému, udat klady a zápory jednotlivých možností 

řešení.
6) Umím formulovat domněnky o příčinách, následcích a hypotetických situacích.

Strategie

1) Umím používat ustálených výrazů, jako např. „ Toto je  obtížná otázka.“, s cílem 
získat čas pro správnou formulaci a udržet si při tom slovo.

2) Uvědomuji si své časté chyby a při mluvení se jim  snažím vyhnout.
3) V běžných případech jsem schopen si sám opravit přeřeknutí a chyby, pokud si je  

uvědomím, nebo pokud vedly k neporozumění.

Kvalita/Jazykové prostředky

1) Umím hovořit déle i v rychlejším tempu. I když hledám vhodnou strukturu nebo 
slovo, nevznikají větší pauzy.

2) Umím předat správně i podrobnou informaci.
3) Mám dostatečnou slovní zásobu na to, abych se uměl vyjádřit k záležitostem ze 

svého oboru a ve spojitosti s běžnými tématy.
4) Dokážu komunikovat s dostatečnou jazykovou správností a opravit své chyby, 

pokud vedly k neporozumění.

Písemný projev

1) Umím psát jasné a podrobné texty na různá témata, která mne zajímají, v podobě 
slohové práce, zprávy nebo referátu.

2) Umím psát shrnutí článku, jež se týká běžných témat.
3) Umím písemně shrnout informace z různých pramenů a médií.
4) Umím diskutovat o tématu ve slohové práci nebo v dopise do novin, a umím 

argumentovat pro a proti určitému názoru.
5) Umím v písemné práci vysvětlit určitý problém, udat důvody pro nebo proti 

určitému stanovisku a vysvětlit klady a zápory různých alternativních řešení.
6) Umím psát podrobné a čtivé texty o událostech a skutečných či fiktivních 

zážitcích.
7) Umím napsat krátkou recenzi filmu nebo knihy.

75



8) V osobních dopisech umím vyjádřit nejrůznější pocity a postoje, vypravovat o 
denních aktuahtách a jasně formulovat, co je  pro mne na dané události důležité.

2. Psychologický aspekt výuky

v  období mezi pubertou a ranou dospělostí dochází v oblasti psychologického 
vývoje ke kvalitativním u zlepšování poznávacích procesů.

Od počátku pubescence většina dospívajících dosahuje dalšího, vyššího stupně 
logického myšlení. Podle Piagetových názorů se v této době objevuje nový operační 
systém - systém form álních operací: konkrétní operace se samy berou znovu za objekt 
dalších operací, tj. vyvozují se soudy o soudech, myslí se o myšlení. Tím je  dán myšlení 
daleko větší prostor, dospívající je  nyní schopen velkého počtu myšlenkových operací 
z nichž mnohé se ve skutečnosti ani nevyskytnou. ’

Studenti jsou schopni řešit abstrak tn í problém y, pracovat s pojmy vytvářet 
domněnky, které nejsou opřeny o reálnou skutečnost, dokážou aplikovat logické operace 
nezávisle na obsahu soudů.

„Vyvinuta je  poměrné velká intelektuální aktivita a výkonnou n r .t  . ^ 
chtějí poznávat a řešit problémy, nespokojují se jen sjedním  řešením’ L  
možných alternativách, jsou schopni kritičnosti a přiznávat chvbv Tc ’ °
rozhodování a vyrvalejší pří realizaci svých p l á n r ^ z W ^  se j r ' ?  ‘ 
sebehodnocení a sebepoznání -  hledají svůj status, osvojují si rnle 
normy a zásady, mají adekvátnější představy o svých schopnostech nřpcíí.™ '’’ 
se sebou nespokojeni (rozpor mezi sebehodnocením a ideálem) '

Ke změnám dochází také v oblasti sociálních vztahů v , .
partnerský vztah od dospílých, oceiiuje pochopení a toleranci. K r i t i S t ^  Z í  u k
výrazna, ale nechce přijímat kompromisy.

Morálka adolescentů je  většinou m orálkou absolutní mcií t  ̂ ,
černobíle a odmítat možnost jakéhokoliv kompromisu. Zároveň ^^ci vnímat svět
nespravedlnosti, odsuzují i drobné konvenční lži a zdůraznilíí náznak
lídtJti, což bývá zdrojem koníliktl s okolím.“ ' “ " “J' " e z i

Při výuce cizího jazyka se proto více uplatňují didaktické ,
vyjadřování vlastního názoru a schopnost přijmout nebo tolerovat ' 
odpovídají aktivizační problém ové metody a form y rozhovorů, p o le m ira  besed

Větší prostor se studentům dává také pro sam ostatné studium  nanř nr,. -  
referátů, práci na projektech, psaní esejů, literárních kritik apod kter ' °  
samostatném vyhledávání informací a jejím  následném zpracování ’ založeno na

Langmeier, J.; Krejčířová, D. 1998, s. 175-184.
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3. Zařazení EJP do výuky

Pokud studenti dosud nepracovali s EJP, seznamují se s ním podobně jako žáci na 
předchozím stupni. V případě, že jsou s prací s EJP již seznámeni, postupují při plnění 
cílových požadavků samostatně, učitel žákům pomáhá zachovávat rovnováhu v rozvíjení 
všech jazykových dovedností a navrhuje vhodné didaktické postupy a aktivizační metody 
k plnění cílů v deskriptorech.

4. Jednotlivé komunikativní kompetence studentů

Pro dosažení úrovně B l odpovídající vyššímu stupni gvmnaziálního vzdělávání 
usilují studenti v rámci druhé cizího jazyka o zvládnutí následujících komunikativních 
kompetencí.

V oblasti receptivních řečových dovedností studenti rozumí hlavním myšlenkám 
složitějších textů, dokáží rozlišit základní a rozšiřující informace, identifikují různé styly, 
citová zabarvení a stanoviska mluvčího, dokáží identifikovat význam neznámých slov na 
základě již  osvojené slovní zásoby, znalosti slovotvorby, interacionalizmů a umějí 
pracovat s různými typy slovníků, encyklopediemi a informativní literaturou. Práce 
s uměleckými texty má hlubší charakter, analyzují se po stránce obsahové a formální. 
Práce se všemi typy textů by měla vyústit v besedu, polemiku či rozhovor se třídou. Na 
základě analýzy textů si studenti osvojují nové gramatické jevy a novou slovní zásobu. 
Studenti by si na této úrovni měli osvojit slovní zásobu v rozsahu 1500 lexikálních 
jednotek.

V oblasti produktivních řečových dovedností umí studenti reprodukovat 
složitější přečtený/vyslechnutý text, pochopit jeho hlavní myšlenky a vyjádřit vlastní 
názor. Dokáží samostatně připravit referát, detailně popsat osobu, místo, logicky a jasně 
strukturovat volný písemný projev, napsat osobní a úřední dopis a přizpůsobit formu a 
obsah recipientovi textu.

V oblasti interaktivních řečových dovedností umí studenti vyjádřit a obhájit své 
názory písemnou i ústní formou. Umění kompenzace je  u studentů rozvinuto natolik, že se 
dokáží plynně zapojit do diskuse na obecné téma bez větších pauz , také se vyjádřit
k odborným diskusím, týkajících se jejich zájmu a adekvátně na ně reagovat, komunikace 
probíhá rychle a spontánně a studenti při ní usilují o gramatickou správnost.

Do výuky se zavádí více autentických textů s aktuálními kontroverzními tématy, 
více se užívá zájmové aktivity žáků. Tematicky se okruh rozšiřuje o politické, 
společenské, geografické a historické reálie a studenti jsou schopni je  porovnávat 
s reáliemi vlastními.
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4.1 Poslech s porozuměním

>  Vstup do situačního kontextu -  realizace nejazykových komponentů k dané situaci
-  motivační význam (obrázky, folie, popis situace, asociogram).

>  Prezentace slyšeného textu -  schopnost rozlišovat různé nálady mluvících, 
schopnost koncentrace a poslechové strategie k poznání podstatných výpovědi. 
Motivující jsou především autentické texty (zprávy, diskusní pořady v TV).

>  Identifikace centrálních informací ( např. doplňování do tabulek) povolání 
jednotlivých osob, věk, původ ... , odlišení špatných a správných výpovědí 
k textu.

>  Vyhodnocení úkolu -  kontrola porozumění slyšenému, vyústění v besedu, 
polemiku, rozhovor se třídou.

Příklad: Poslech textu - Na koncertě 

„Im Konzert

Paar 1 (Sie): Oh, Guten Abend!
Paar 2 (Er): Hallo, Hallo! Na, habt ihr noch Karten bekommen?
Paar 1 (Sie): W o sitzt ihr denn?
Paar 1 (Er): Balkon, dritte Reihe. Und ihr?
Paar 2 (Er): Im Parkett, 15. Reihe in der Mitte. N aja , die Akustik ist ja  , überall gut.

Dafür seht ihr sicher vom Balkon aus besser.
Paar 1 (Sie): Aber Eschenbach höre ich auch blind unter anderen heraus.
Paar 1 (E r ) : Ja, ja. Du bist eben eine unverbesserliche Eschenbach Verehrerin!
Paar 1 (Sie): Ich finde, so wie er das Andante spielte, so tief, so romantisch, mit sehr viel 

Gefühl, ja  aber nie sentimental, so spielts keiner.
Paar 2 (Er); Mir gefiel heute vor allem der Anfang, der erste Satz. Irgendwie habe ich das

Gefühl, wenn der Pianist selber dirigiert, ist das Zusammenspiel viel besser, viel 
exakter.

Paar 1 (Er): Obwohl es mir lieber wäre, wenn er nur spielen würde.
Paar 2 (Sie): Also, ich finde ihn auch als Dirigent großartig. Er ist eben so ...
Paar 1 (Sie): Ja, er ist eben in erster Linie Musiker. Das hat er auch mal gesagt, glaube ich.
Paar 2 (Sie): Ich freue mich schon so auf die Symphonie nach der Pause.
Paar 2 (Er): Du, ich glaube, es ist schon Zeit. Man geht schon wieder rein.
Paar 1 (Sie): Also dann bis später! Treffen wir uns am Haupteingang?
Paar 2 (Sie): Hm, ja!

Kontrollfragen zum Inhalt;

1. Orientierung
1.1 Was hören Sie für Geräusche?
1.2 Wann und wo findet das Gespräch statt?

2. Globales Verstehen
2.1 Sind alle vier mit dem Konzert zufrieden?

Ist ihre Kritik insgesamt positiv oder negativ?
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3. Detailverstehen
3.1 Welche Plätze haben die vier?

Sitzen Sie alle zusammen in einer Reihe?
3.2 W ie wird die Dame gennant, die von Eschenbach so begeistert ist? 

Sie ist eine unverbesserliche Eschenbach______________
3.3 Wer hat das Solo gespielt?
3.4 W er war der Dirigent?
3.5 Was ist der Vorteil, wenn ein Pianist auch dirigiert?
3.6 Was ist für Eschenbach wichtiger: Pianist oder Dirigent zu sein?
3.7 Was gibt es nach der Pause?

Nur für Musikkenner
3.8 Kennen Sie die beiden Musikstücke, die gespielt wurden?

W ichtige A usdrücke:

1. Mir gefiel vor allem d er erste Satz ( Satz -  Teile bei einem Musikstück)
2. Ich finde ihn auch als Dirigent(en) gro3artig .
3. Er ist in e rs te r Linie Musiker.
4. Ich freue mich au f  die Sympfonie nach der Pause.

Info rm ation  z u r  L andeskunde:

Christoph Eschenbach, bedeutendster deutscher Pianist der jungen Generation (geb. 1940), 
der zur W eltelite gehört. Seit einigen Jahren hat er sich als Dirigent einen internationalen 
Namen gemacht. Seit 1982 ist er ständiger Dirigent des Tonhalle-Orchester Zurüch.

Konzertpreise in der Bundesrepublik Deutschland 
Konzert: von 8 bis 50 Euro 
Oper: von 8 bis 150 Euro
Pop -  Konzert: von 8 bis 40 Euro (bei Weltstar bis 100 Euro)
Theater: von 8 bis 30 Euro 
Kino: von 7 bis 10 Euro

Quiz:
Wo kommt was vor?
W er sagt was?
Zu wem?
In welcher Situation?
In welcher Szene?

Herzlichen Glückwünsch!____________
Es ist doch ganz schön kühl geworden!_
Es war halb so schlimm. (Was?)______
M ir gefiel vor allemder erste Satz._____
Du machst es wirklich spannend!_
Stört es Sie, wenn ich...(w ie gehts es weiter?) 
Ich freue mich au f.... nach der Pause.________

W ie hei3t es im Text genau?

Paar 1 (Sie): Oh, Guten Abend!
Paar 2 (Er): Hallo, Hallo! Na, habt ih r, 
Paar 1 (Sie): W o ______ ihr denn?
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Paar 1 (Er): Balkon, dritte______ . Und iihr?
Paar 2 (Er): Im Pari<ettt, 15. Reiiie_________. N aja , die Akustiic ist ja  Dafür il„- „V h. •

vom Balkon a u s______ . ------  sicnci

Paar I (Sie): Aber Eschenbach höre ich auch b lind_________heraus.
Paar I ( E r ) : Ja, ja. Du bist eben eine unverbesserliche Eschenbach
Paar 1 (Sie): Ich finde, so wie er das A ndante______ , so tief, so romantisch, mit

ja  aber nie sentimental, so spielts keiner. ’
Paar 2 (Er); Mir gefiel heu te____________ , d e r_____ . Irgendwie habe ich das Gefühl,

wenn der Pianist se lber_______ , ist das Zusammenspiel
Paar I (Er): Obwohl es mir lieber______ , wenn e r ___ spielen würde.
Paaar 2 (Sie):Also, ich finde ihn au ch ____________ gro3artig. Er ist eben s o ...
Paar 1 (Sie): Ja, er ist eben in erster L in ie______ . Das hat er auch mal gesagt, glaube ich.
Paar 2 (Sie); Ic h _______ schon s o ______Symphonie nach der Pause.
Paar 2 (Er); Du, ich glaube,___________ . Man geht schon w ieder____ .
Paar 1 (Sie); Also dann bis später! Treffen wir uns ____________ 7
Paar 2 (Sie); Hm, ja!

Übung:

Bilden Sie eigene Beispiele oder erinnern Sie sich an eigene Situationen!“ '

4 .2  Ú s tn í  v y ja d řo v á n í

Ústní vyjadřování hraje při komunikativně zaměřené výuce dominantní roh. V následující 
části uvádím didaktické metody, které jsou rozděleny na;

- Dialog -  výměna informací
- Hraní rolí -  nacvičování komunikace s lidmi různého věku, profesí a zájmů
- Kontroverzní metody -  řešení problémových situací, učení umění kompromisu
- Jazykové hiy na plánování- vyžadující představu konkrétního cíle a samostatné 

vyhledávání informací

4.2.1 Dialog

> Vstup do situačního kontextu, aktivizace známých jazykových obratů probuzení 
radosti z konkrétního použití jazyka. ’ ^

>  Poslech dialogu, jeho porozumění, poznání nových struktur a slov, rozvoj správné 
výslovnosti a intonace.

>  Poslech a čtení -  koordinace poslechu a tichého čtení.
>  Hlasité čteni -  zlepšeni výslovnosti nových slov' v kontextu, hlubši poroztimini 

dialogu.
>  Vlastní dialog -  použití nových struktur, imitace reálných komunikativních situací.

'Kühn, P.1996, s. 1 8 2 -1 8 5 .
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4.2.2 Hraní rolí

>  Vstup do situačního kontextu.
>  Anticipace možných témat a obsahů, aktivizace známých jazykových obratů.
>  Prezentace dialogu -  poslech textu, porovnání domněnek o obsahu a tématu se 

slyšeným textem, pochopení struktury dialogu.
>  Imitace dialogu -  rozdělení rolí, převzetí daných záměrů, napodobení daných 

jazykových prostředků, imitace a variace adekvátní intonace.
>  Čtení a vlastní dialog -  zamyšlení se nad alternativními jazykovými prostředky, 

zlepšení výslovnosti, realizace významových variant.
>  Volný dialog -  co možná nejvolnější využití známých a alternativních jazykových 

prostředků blížících se reálné komunikaci.

4.2.3 Kontroverzní cvičení

>  Vstup do kontroverzního tématu -  vyhledání kontroverzních témat, zaujmutí vlastního 
postoje.

>  Zpracování a systematizace argumentů -  formulace otázek k tématu, hledání 
argumentů k vlastnímu názoru, třídění argumentů - pro a proti.

>  Příprava diskuse -  vyjádření vlastního názoru, imitace obsahových, pragmatických a 
jazykových struktur diskuse, aktivizace a imitace jazykových prostředků pro vyjádření 
argumentů.

>  Zpracování jazykových prostředků - přiřazování jednotlivých jazykových prostředků 
k záměrům promluvy, osvojení nových jazykových obratů, osvojení adekvátní 
intonace.

>  Vlastní diskuse -  nácvik pravidel pro volnou diskusi, využití nových jazykových 
prostředků, argumentace vlastních postojů.

4.2.4 Jazykové hry na plánování

> Vstup do situačního kontextu -  motivace, aktivizace známých jazykových prostředků, 
osvojení rámcových podmínek plánování, popis rámcových podmínek.

>  Rozdělení do skupin, určení tématu: např. „Eine Reise in die Sahara“ , studenti se 
vyjadřují k cíli cesty, k dopravním prostředkům, k době, které tvoří rámcové 
podmínky, např.: „ Sie planen eine Reise in die Sahara. Ihre Reisegruppe soll drei Wochen 
lang in der Sahara bleiben. Es gibt dort keine Menschen.

>  Vyhledávání informací -  samostatné vyhledávání věcné slovní zásoby, využití 
jednojazyčných slovníků, popis obsahových vztahů. Studenti si vypíší materiál, který 
potřebují vzít s sebou (Auszug aus dem Reiseführer, Klimatabelle. Karte der Saharatouren 
zusätzliche Liste von Ausrüstungsgegenständen für das Auto z.B. 1 Satz Zündkerzen' 
Luftpumpe, Reifenflickzeug...) jednotlivé skupiny zpracovávají jednotlivá témata: Die 
Landkarte zeigt, auf welchen Strecken...In der Klimatabelle kann man ablesen, wann ) ”

> Provedení her -  nácvik agrumentačních projevů, práce ve skupinách^ nácvik 
adekvátního rozhodnutí. Doplňování struktur: „Wenn wir...hätten/wüssten, dann 
könnten/würden/hätten wir..., Wenn das Wetter/der Verkehr..., dann können/müssen wir
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^ Prezentace a diskuse -  prezentace výsledků vztahujících se k jedné osobě, formulace
argumentů, nácvik argumentace před třídou. Vhodné je  žákům uvést příklady
jazykových prostředků pro vyjádření argumentů např: Damit bin ich nicht einverstanden. 
Besser wäre es, wenn....Nach meiner Auffassung habt ihr bei diesem Vorschlag nicht daran
gedacht, dass...“ '

Na závěr studenti diskutují o účelnosti, praktičnosti plánů, logice a uvěřitelnosti 
navržených možností, jazykově správných formulacích a srozumitelnosti.

4.3 Čtení s porozuměním

>  Motivace -  vzbuzení zájmu o téma a aktivizace studentů, vytvoření vhodných 
podnětů, spekulace nad názvem, obsahem článku (obrázky, folie, asociogram).

>  Sémantizace - vyhledání nových slov v textu -  jejich podtrhání, vypsání na tabuli, 
zapojení nových slov do kontextu, vyhledání internacionalismů, složených slov, 
odvozenin, popis obrázků k textu -  podtrhávání vět k obrázkům.

>  Sémantizace neverbální, verbální - gestikulace, mimika, zvuky, pantomima, 
obrázky, předměty, synonyma, antonyma, definice, příkladové věty, slovní pole,
odvozeniny, stavba slov (prefixy, sufixy).

>  Popis gramatických forem nového slova, tvoření vět s novými slovy, doplnění 
synonym, antonym, zapsání slov na tabuli a do slovníků.

>  Prezentace textu -  první poslech textu, otázky k textu.
>  Kontrola globálního porozumění textu -  popis nej důležitějších míst, osob, 

kauzálních vztahů, imitace struktur ze slyšeného textu.
>  Čtení textu -  obsah textu je  dále konkretizován, zlepšení výslovnosti, intonace. 

První čtení - tiché se zvukovým záznamem, těžší slova a fráze (slova, u kterých 
může docházet k vlivu interference, slova, ve kterých jsou zvuky, které se v rodné 
řeči nevyskytují). Druhé čtení - hlasité. Procvičování při zavřených knihách -  
otázky, intonace, pragmatické obraty (odmítnutí, souhlas, námitky...). Třetí čtení 
se zvláštním zřetelem na intonaci.

>  Kontrola porozumění textu -  popis kauzálních vztahů, schopnost zodpovězení 
otázek učitele či studentů, učitel zadává obsahově špatné věty, studenti opravují.

>  Domácí úkol -  četba textu, opis částí textu, zápis příkladových vět do sešitu, 
písemné zodpovězení otázek k textu, vytvoření otázek , které začínají „proč“ a

„co“.

Weigmann, J. 1992, s. 113-114.
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Vyhodnocení - porozumění přečtenému textu

> Rekonstrukce textu -  samostatné použití nových slov z textu, tvoření obsahově a 
jazykově správných vět, kontrola domácího úkolu. Části textu mohou být 
rozstříhány na kartičky, studenti je  řadí ve správném pořadí, důležitá slova se píší 
na tabuli, předávání obsahu textu pomocí „tiché pošty“, učitel řekne větu prvnímu 
studentovi, poslední v řadě řekne větu nahlas.

>  Čtení textu -  další zlepšení výslovnosti a intonace, příprava na zapamatování si 
obsahu.

>  Upevnění nových slov -  rozdání studentům části textů s mezerami místo nových 
slov, přiřazování nových slov k synonymům, antonymům, definicím.

>  Upevnění obsahu -  práce s kartičkami, na kterých jsou formulované otázky 
(vytvořené učitelem či studenty), řazení pojmů k částem textů, doplňování 
vedlejších vět k větám hlavním v podřadném spojení.

>  Hraní rolí -  naučení se nazpaměť částí komunikativní struktury textu, imitace 
reálných komunikativních situací, radost z volného užití jazyka, jazyk jako hra, 
jako prostředek k vyjádření pocitů. Dialog může být napsán na kartičkách 
s mezerami k vyplnění, studenti mohou texty doplňovat, dialog je předveden 
studenty, doplněn správnou gestikulací, mimikou, rekvizitami, před tabulí. Klíčová 
slova mohou být napsána na tabuli. Dialog studenti rozšíří o osobní rozměr (ot. 
typu: Wie verhältst du dich in dieser Situation? Hast du schon einnnal etwas Ähnliches 
erlebt ?). Dialog se může opírat o dané struktury, které jsou na tabuli např.,..meint, 
dass...ähnlich denkt.........ist auch der Meinung, dass...

> Reprodukce textu -  převyprávění částí textu, klíčová slova tvořící osnovu textu 
mohou být napsána na tabuli, stejnou roli mohou hrát i obrázky, symboly.

>  Upevnění reprodukce textu -  písemné převyprávění textu, text je  převyprávěn 
z úhlu jiného zúčastněného, použití jiného gramatického času, části textu se 
pozmění a nově převyprávějí, tvorba paralelního textu (v budoucnosti, na jiné 
planetě...), dialog je  přeformulován ve vyprávění.

4.3.1 Práce s lyrickým textem

>  Motivace -  vzbuzení zájmu o téma, vytvoření vhodné atmosféry pro prezentaci 
básně (obrázky, prospekty, karikatury, zážitek), vysvětlení neznámých slov, 
složitých gramatických struktur.

>  Prezentace básně - první poslech, následné čtení básně.
>  Pochopení vnější struktury básně -  rozpoznání jazykových a obsahových znaků, 

jejich popis, rozvoj smyslu pro rytmus.
>  Čtení básně -  rytmicky a intonačně přiměřené čtení, pomalé čtení, postupné 

zrychlování tempa, každá skupina žáků čte jeden verš.
>  Proniknutí do vnitřní struktury básně -  pochopení obsahu a smyslu básně, ústní 

parafráze obsahu a smyslu básně, hraní rolí, dramatizace.
>  Kreativní práce s básní -  využití jazykových a obsahových impulsů k vlastní 

jazykové produkci.
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4.3.2 Prezentace gramatické struktury

Na základě textů studenti odhalují Induktivní metodou nové zákonitosti gramatické 
stavby jazyka.

>  Aktivizace známých gramatických struktur -  formulování známých pravidel 
schopnost vyjádřit analogické závěry. ’

>  Vychází se z úvodních textů, porovnání známých a nových struktur vyvozování 
závěrů, opakování forem s pozměněným obsahem, systematizace nových forem

> Kognitivní popis komplexních struktur - porozumění výstavby struktur 
pojmenování struktury, zařazení do vztahů, poznání zákonitostí a jejich popis

>  Použití nových struktur -  procvičování řadou variabilních cvičení.

4.4 Písemný projev

Součástí komunikativní výuky cizích jazyků je  také písemný projev a práce s 
textem. Současná společnost je  propojena počítačovou sítí, zakládá se na písemné 
komunikaci a internet slouží, vedle jiného, jako důležitý zdroj informací

Proto je  nezbytné používat nejen jazykové počítačové programy, ale také internet 
na hodinách cizího jazyka. Pocitac jako nove médium představuje další možnosti nro 
výuku cizích jazyků. Opravování chyb v textu je  jednoduché a rychlé a také krátký m L ě  
zajímavý text napsaný na počítači působí na první pohled příjemněji než často sotva 
dešifrovatelné rukopisy žáků.

Psaní na počítači je  také více motivující než psaní rukou. Důvody jsou zřeimé- 
žáci jsou více aktivizováni tím, že mohou pracovat u počítače ve dvojicích texty jsou 
rychle opravovány a upravovány, případně doplněny obrázky či informacemi z internetu 
Studenti mohou s textem kreativněji pracovat, libovolně ho měnit a doplňovat Zároveň si 
mohou připravovat vlastní učební materiál pro sebe a své spolužáky nebo’ doplňkové 
pomůcky pro další výuku. ^

Adresátóm lextu nemusí být vždy učitel, m ni. jím  být spolužák, který text 
opraví, doplní nebo na nej zareaguje, adresaty mohou být také studenti z jiných škol .  
nimiž byla navázána spolupráce. Texty mohou studenti posílat domů, kde na nich mohou 
dále pracovat a ty vydařenejsi se mohou stat součástí Sbírky prací a dokumentů v EJP.

 ̂ Využitím internetu je  možné obohatit výuku o četbu aktuálních německy 
psaných novin a časopisu, dopisu, odborných článků, kritik k  filmům k n ih á m  

koncertům, je  možné sledovat TV programy -  zprávy, diskusní pořady TV 1 hrv fllmv 
reportáže atd. Získané informace mohou studenti upotřebit k n«s,r,í’ i u > .
referátů, ílán k í a dopisů do novin, životopísa, inzerátů apod. P '" " ’

Prostřednictvím po ííta íe  se v M a  orientuje více na bbsahovou a estetickou 
Stránku textů, je  vysoce motivující a přibližuje se tak reálnému životu. ^icuckou
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5. Didaktické hry a učební aktivity -  kombinace všech 
jazykových dovedností

Didaktické hry a učební aktivity pro tuto věkovou kategorii neděhm podle
jednotlivých jazykových dovedností, ale rozděluji je  na aktivizační metody slovně
dialogické, které dále dělím na metody opírající se o vizuální podněty metody založené
na činnostně orientované výuce a estetickém využití jazyka a metody problémové
(kontroverzní). Tyto metody lze různě doplňovat a obměňovat dle funkčního zaměření 
stanovených cílů v deskriptorech EJP.

5.1 Aktivizační metody slovně dialogické:

Visitenkarten mit Themen -  tato h ra je  vhodná pro úvodní seznamovací hodinv
Studenti si vezmou kartičky a napíší na ně své jméno (kartiček musí být tolik kolik ie 
účastníků hry). Během určité doby mají možnost položit každému obvyklé nebo m én ' 
obvyklé otázky, jejichž obsahem může být např.:

Deine Lieblingsmusik? Dein Ärger der letzten Woche? Worauf bist du hier neuaiPrin? 
Welche Rolle hättest du gem im Zirkus? Deine Konsequenz aus Tschernobyl? Was marht qI oq 
in der Schule? Was soll nach dir bennant werden? ^

jméno
Každý, s kým hovořili, si vymění kartičky. Pak studenti utvoří kruh .  ' 

identifikovat s daným účastníkem hry a sdělí ostatním, co se dověděH

Partner - Interview -  studenti vytvoří páry. Učitel ie •
vzájemných sympatií, ale náhodně. Zabrání tak tvoření silněiších Podle
mají tak možnost se lépe navzájem poznat. Studenti jsou vybíráni d  ̂
různými hravými formami; můžou se rozstřihnout kartičky s riří 1 ' "Shodné
v krabičce jsou zamíchány, každý ze studentů si vytáhne jed  ̂
dokončení. Další formou je  tahání provázku. Učitel má v ruce klubk^ hledají
než je  studentů), jejichž konce jsou spletené, takže není jasné které (polovinu
Každý žák zatáhne zajeden  konec provázku a vzniknou tak náhodné párJ^N  T í  
formou je  losování, polovina studentů napíše na kartičkv své
jednu z nich vybere. Polovina si

Samotné interview představuje určitou formu poznávání druhého 
samého. Studenti si ve dvojicích dávají otázky: ’ * s^be

•  Wer bist du?
•  Wo wohnst du?
•  Welche Hobbies hast du?
•  Was liest du und hörst du geme?
•  Was wäre dein Traumberuf?
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Was regt dich am meisten auf?
Hast du viele Freunde?
Wo möchtest du am liebsten leben?

Zjištěné informace studenti shrnou písemně či ústně ve formě monologu.

Varianta: jeden student si může zahrát na osobnost, kterou všichni dobře znají, 
např. hlavní hrdina z filmu či knihy, ostatní mu postupně dávají otázky, na které může 
odpovědět ano/ne. Hra trvá do té doby, dokud studenti osobnost neuhodnou. Následně o 
ní mohou napsat slohovou práci.

Varianta: studenti utvoří dva kruhy, stojí čelem k sobě a kladou si otázky. Po 
chvilce učitel řekne např.: drei nach links. Studenti se posunou o tři osoby doleva a 
pokračují v interview s dalším studentem. Výsledky interview se prodiskutují v plénu.

Sensis -  tato hra slouží k tomu, aby si studenti ověřili, jak dobře se znají, do jaké 
míry odpovídá názor jednoho studenta na studenta jiného. K této hře se buď vytvoří 
kartičky se slovy „ano“ a „ne“ nebo žáci reagují prsty, pro souhlas zvednou palec nahoru, 
pro nesouhlas dolů.

Na kartičky se napíší jména všech členů skupiny. Vylosuje se jeden student, 
kterému se postupně kladou zjištovací otázky např.: Würdest du mit mir heute ins Kino 
gehen, obwohl du nicht wei3t, was gespielt wird? Před tím, než vybraný student odpoví, tipnou 
si ostatní jeho odpověď. Zvednou všichni současně kartičky nebo ukáží svou domněnku 
palcem. Na tabuli se zapíše počet kladných a záporných odpovědí. Vybraný student stojí 
zády k ostatním, pak zodpoví otázku a vysvětlí, proč tak tipoval. Vyjádřit se mohou také 
ostatní ve skupině. Warum habe ich vermutet, dass du ja (nein) antworten wirst?

Následně vedeným rozhovorem se vyměňují informace o svých vzájemných 
hodnoceních. Na konci se zhodnotí, u koho je  největší harmonie tj. kolik stejných opovědí 
vybraného studenta se shoduje se skupinou.

Varianta: Na začátku hry jsou napsány na lístky různé problémové situace např.:
Wie verhältst du dich, wenn der Ober heiSe Suppe über deine Kleidung schüttet?

, wenn dein Kind grobe Schimpfwörter zu einem wichtigen Gast sagt?
, wenn dein Koffer in der Hotelhalle aufplatzt? 
wenn dein Partner nicht zum vereinbarten Treffpunkt kommt?[ wenn ein Hund deine Kleidung beschmutzt?

I wenn Nachbarn über deine Party-Gäste klagen?
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Student, který klade otázku, ji doplní o alternativní řešení, např.: Wie verlnältst du 
dich, wenn der Ober hei3e Suppe über deine Kieider schüttet -  schreiest du ihn zusammen? Poté 
se postupuje jako v předchozí části.

Rollenspiel -  způsob nácviku skutečných situací. Studenti nacvičují komunikaci 
v běžných situacích, různé formy chování, komunikaci s mladšími i staršími lidmi, řešení 
různých problémů atd. Žáci mohou dostat jen téma k rozhovoru a improvizovat, nebo 
dostanou přesné pokyny (Fritz IVIüller, 45 Jahre alt, ist Vater von Max...). Mohou také dostat 
přesně popsaný problém, jejich úkolem je  pak najít vhodné řešení. Předpokladem dobrého 
zvládnutí role je  jejich obecná znalost.

Hraní rolí je  činnost, při níž si studenti zkouší reálnou komunikaci. Každé hraní 
rolí má určitá pravidla:

- výchozí situace musí být všem dostatečně známá
- studenti musí znát modelové vzorce chování dané role
- studenti musí mít obecnou představu o dané situaci
- studenti musí znát podíl role na konfliktu
- studenti by měli mít možnost si roli vybrat
- pro hraní role by měl být připraven prostor (co kde je)
- studenti, kteří nehrají, pozorují průběh scénky, na konci se k ní vyjadřují a 

vyhodnocují ji

ABC -  Rollenspiel -  vyberou se tři studenti (A,B,C), z nichž jeden je  vždy 
pozorovatel, který situaci hodnotí, sděluje své nápady a scénku doplňuje. Účastníci 
konfliktu hrají vždy tři rozdílné, ale související situace. Např. Max 18 Jahre alt, Claudia, 17, 
sind befreundet. Beide haben den Wunsch, miteinander in Urlaub zu fahren und sprechen darüber
-  Situation 1. Claudia spricht mit ihrer Mutter über ihren Wunsch -  Situation 2. Claudias Mutter trifft 
Mutter von Max und beide sprechen über den Wunsch ihrer Kinder -  Situation 3. Hráč A hraje 
dvakrát Claudii, hráč B hraje jednou Maxe a Maxovu matku a hráč C hraje dvakrát matku 
Claudie. Tyto tři různé situace představují zároveň tři různé roviny chování. Situace 1 - 
mladiství mezi sebou, situace 2 -  mladiství s rodiči (s dospělým), situace 3 -  rodiče 
(dospělí) mezi sebou.

P odium gespräch -  každý student si na začátku roku zvolí jedno téma, které je mu 
blízké. Po určitou dobu sbírá infonnace, které v danou dobu ostatním studentům 
v krátkosti (2-5 minut) sdělí. Následují otázky ostatních studentů k danému tématu. Může 
se také stát, že na některé otázky student nebude znát odpověď, pak je  jeho úkolem 
úspěšně odpověď zakamuflovat Na konci studenti hádají, která odpověď byla vymyšlená. 
Za domácí úkol studenti napíší několik základních informací, které si o daném tématu 
zapamatovali.
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stummer Dialog - při této metodě se nesmí jakýmkoliv způsobem mluvit ani 
reagovat. Na tabuli se oddělí 3 kolonky, pak se tyto kolonky vyplňují dle daného tématu, 
např.l. kolonka - téma, každý z žáků napíše jedno slovo, které ho k tématu napadne, 2.
kolonka -  doplní větu: Ich habe gehört, dass....., 3. kolonka -  doplní větu: Ich habe erlebt,
dass...

Graffiti -  na tabuli se uchytí tři velké role papíru. Studenti vytvoří tři řady a první 
z nich napíše první větu a začátek druhé, další větu doplní, napíše začátek další atd. 
Nejvtipnější text s nejmenším počtem chyb vyhrává.

Zettel -  Methode - tato metoda je  vhodná ke zjištění potřeb třídy a může iniciovat 
průběh další práce. Učitel připraví na papír otázky, které se týkají celé třídy, např.:
Wie fühle ich mich, wenn ich an meine Arbeit denke? Was ist mir zur Zeit ein großes Problem?

Lístky s otázkami kolují po třídě a každý student napíše svou odpověď ke každé 
otázce na samostatný papír (na jednom papíru jsou tedy odpovědi na jednu otázku od 
všech studentů). Poté se vytvoří skupinky (dle počtu otázek), které vyhodnocují odpovědi. 
Výsledky se prodiskutují a třída se tak lépe orientuje ve vztazích uvnitř skupiny a učitel 
v oblíbenosti učebních činností.

Blitzlicht ■ Methode -  používá se v situaci, kdy jsou studenti méně pozorní, unavení 
nebo málo koncentrovaní. Každý student je  požádán, aby v krátkosti popsal svůj 
momentální stav: jak se cítí, jaké má problémy, jestli něco nepochopil atd. V případě 
jazykových problémů se studenti rozdělí do dvojic, slabší student se silnějším a ten se mu 
snaží pomoci.

Methode 666 -  studenti vytvoří 6 skupin, mají 6 minut na zodpovězení nebo 
vytvoření 6 otázek. Tato metoda slouží k aktivizaci studentů, k zpracování informací 
z článků, jako zpětná vazba učiteli o pochopení látky, jako sběr informací k tématu...

Visitenkarten zum Thema -  každý účastník dostane 3-6 kartiček, na ně napíše své 
jméno. Na plakát napíše každý student 3-6 otázek (počet musí odpovídat počtu kartiček) k 
určitému tématu, např. die Umwelt:

1) Welche Umweltschäden bemerkte ich in meiner Umgebung?
2) Wie stehe ich zum Bau der Atomkraftwerke?
3) Wie gesund schäze ich meine Lebensweise ein?
4) Wieviel Zuversicht habe ich zumThema Umwelt?
5) Wo möchte ich überhaupt nicht leben?
6) Die drei stärksten Umwelt(zer)störer in meinen Augen.

Každý hráč napíše odpověď na tyto otázky na kartičky, pak si vybere jednoho 
partnera, s kterým si kartičky vymění a prodiskutuje s ním vybranou otázku.



Prioritätenspiel -  učitel připraví k libovolnému tématu jednu otázku, na kterou je 
možné odpovědět mnoha způsoby (až 12 možných odpovědi). Tyto napíše pod sebe a 
označí je  písmeny abecedy.

Každý student dostane jeden list s otázkou a označí odpovědi podle svých priorit 
čísly. Nejdůležitější odpověď má číslo 1, nejméně důležitá číslo poslední (12). Poté co 
každý list dle svých osobních priorit vyplní, odevzdá jej učiteli, který odpovědi vyhodnotí 
a příští hodinu se o problematice diskutuje.

Př. Prioritätenspiel'

Frage: Was ist Ihrer Meinung nach 
für eine Freizeitsgruppe wichtig?

a) gem einsaiii IVölilich und liumoi voil sein 
können

b) gleiche Hobby.s und Inlercsscn
c) »egenseilige Toleranz, Frcilieil und vullcs 

Vertrauen
d) Verständni.s, gleiche Wellenlänge
e) gem einsame Aufgaben
0  alle miis.sen möglichst gleich alt sein
g) gem einsam e Ferienfahrten und W ochen

enden
h) d ie  G ruppe bestim m t selbst ihr P ro

gramm , der Leiter berät die Gruppe
i) alle müssen die gleiche Schulbildung ha

ben
j)  der einzehie muß .sich der Gruppe untcr- 

ordnen
k) sich regelmäßig treffen

Thema: Frau im Beruf.^

A) Eine Frau verlier, ihre Weiblichkeit, wenn 
sie voll arbeitet

B) Variable Arbeitszeiten erleichtern Frauen 
und Männern das Leben

C) Die Frauen erleben mehr Belastung durch 
den Beruf als die Männer

D) Frauen brauchen Ihren Beruf zur Selbstbe- 
stätigung

L) Männer machen leichter Karriere als Frauen

Umfrage -  Spiel -  učitel připraví k probíranému tématu do 8 poliček 8 tezí, které 
jsou číslované od A do H. Student je  rozstříhá na 8 lístků a seřadí je  podle důležitosti. 
(Welchen Aussagen stimme ich völlig zu? Welchen nur teilweise oder gar nicht?). Na lavici pak 
studenti jednotlivé očíslované teze řadí pod sebe. Tak vznikne 8 různě dlouhých kolonek 
k 8 výpovědím. Názorový trend je znázorněn graficky, je  jasně patrný a nemusí se o něm 
dlouho debatovat.

Brainstorming -  základním pravidlem této hry je  v prvním kole spontánní a 
necenzurované vyjadřování nápadů a myšlenek k danému témat. Ty jsou shromážděny a 
v druhém kole vyhodnocovány a tříděny. Jednotlivé návrhy vyvolávají další a vznikají tak 
velmi kreativní nápady. Témata se mohou shodovat s názvy lekcí v učebnici, ale mohou 
se takto řešit i učební cíle hodiny, problémy ve třídě, zlepšení efektivity výuky atd.

' Rabenstein, R. 1996, s. 79.
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5.1.1 Metody slovně dialogické založené na vizuálních podnětech

K velmi motivujícím prostředkům ve výuce patří vizuální podněty např.ve formě 
obrázků, filmů atd.

Smily -  pomoci smajlíků nebo pomoci piktogramů počasí mohou studenti vyjádřit, 
jak se jim  hodina, nebo určitá učební činnost líbila.

Práce s obrázky, karikaturami, fotografiemi -  zvyšuje motivaci a vybízí 
k vyjádření vlastního názoru. Je možné studentům rozdat např.: 

abstraktní obrázky -  studenti popíší, co jim obrázek asociuje 
příběh v obrázcích -  studenti domyslí konec příběhu 
obrázky s prázdnými bublinami -  studenti doplní text

- obrázky, ke kterým studenti vymyslí názvy

Studenti mohou s obrázky pracovat ve dvojicích nebo ve skupinách a společně vyhodnotit 
nejvtipnější texty. Obrázky, karikatury a fotografie mohou také sloužit jako impulsv 
k debatě. ^
Obrázky, karikatury:'

A b s tra k te s  B ild

Reichel, R.; Rabenstein, R.; Thanhoffer, M. 1994, s. 49-55,
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Krátké filmy -  mezi nejvhodnější patří kromě jazykově-didaktických určených 
pro školy také kreslené, loutkové či krátké dokumentární. Tyto filmy mají dobu trvání od 
2 -3 0  minut.

Téma zpracované ve filmu je  vhodné předem rozpracovat např. Metodou 666, 
Stummer Dialog, dotazníkem (učitel připraví otázky k filmu předem na papír, studenti 
hledají v textu odpovědi). Film může učitel zastavit před koncem, studenti pak domýšlejí 
nejvhodnější zakončení příběhu, film se může také pustit bez zvuku nebo bez obrazu jen 
se zvukem. Na konci promítání je  možné použít většinu uvedených metod nebo je různě 
kombinovat. Studenti mohou také přehrávat různé scénky z filmu, hrát si na jednotlivé 
hrdiny atd.

5.1.2 Metody slovně dialogické využívající činnostně orientovanou 
výuku

K metodám, které zvyšují motivaci studentů patří kreativní a nápadité zacházení 
s jazykem čerpající např. z tvoření koláží nebo plakátů.

Studenti si mohou na hodinách výtvarné výchovy vytvořit své plakáty: na velký 
balicí papír obkreslí jeden student siluetu druhého studenta, tu poté vystřihnou, nadepíší 
svým jménem, plakáty rozvěsí po třídě a získané informace zapisují na vytvořené siluety. 
Tyto siluety je  možné používat a doplňovat po celý školní rok, mohou do nich zapisovat 
nejen splněné učební cíle dané deskriptory, ale také své pocity, své zájmy, plány atd.

Při hodině je  také možné využít metodu koláže jako neverbálního média. Na papír 
se nalepí různé obrázky z ilustrovaných časopisů, různé věci z všedního života, ty se pak 
domalovávají a dohromady vytvářejí novou výpověď. Koláž se buď vytváří na předem 
dané téma, nebo je pouze výpovědí studentů o jejich vztahu k předmětu. Může být 
odpovědí na otázky:

■ Wie fühle ich mich beim Unterricht?
■ W as stört mich?
■ W elche Farbe hat Deutsch?

Forma koláže může někdy učiteli předat hodnotné informace o pocitech studentů, 
atmosféře ve třídě, ale i odhalit příčinu případného školního neúspěchu studenta. Při této 
tvůrčí práci studenti využívají fantazii, zručnost a tvořivost. Výsledné koláže jsou 
prodiskutovávány, studenti si vzájemně kladou otázky nebo hádají, co jednotlivé koláže 
znamenají. Následně se koláže rozvěsí po třídě, každý student si vybere jednu a napíše o 
ní pár vět. Texty si studenti mezi sebou rozdají a snaží se uhodnout, který popis patří které 
koláži.

Pomocí koláže je  možné vyjádřit pocity různé intenzity -  radost, smutek, zájem, 
lhostejnost atd.
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5.1.3 Metody slovně dialogické založené na estetickém použití jazyka:

Analogien -  tvoření obrazných analogií vyžaduje tvůrčí myšlení. Tato metoda se 
může upotřebit při úvodu do nového tématu, při hledání různých forem řešení, pro 
poznávání vztahů, pro vyhodnocení práce, projektu. Např. jeden žák je ve třídě velmi 
dominantní a chová se povýšeně. Jak ho na jeho chování upozornit, aniž bychom ho 
zranili. Studenti sdělují v obrazech, jak jeho chování na ně působí.

Např.: Du kommst mir jetzt gerade vor wie: 
ein Boxer Im Ring, das schreiende Kind in einer Stadtwohnung, ein Bohrer auf dem Zahn, ein 
Fuchs im Hühnerhof, die Schlange, die ein Kaninchen beobachtet.

Studenti mohou uvést jednu špatnou a jednu dobrou analogii. Tyto metafory by 
měli studenti zpracovat jako samostatnou práci, případně se slovníkem, jedině pak mají 
účinnost jako tvůrčí metoda. Důležité také je, aby studenti vytvořené metafory zpětně 
nevysvětlovali.

Patří sem také tvorba literárních textů a básní či dramatizace divadelních her.

5.2 Metody problémové (kontroverzní):

Reihen-Gespräch -  je  model pro situaci, ve které se střetávají dva opačné názory. 
Oba účastníci rozhovoru zároveň usilují o řešení problému. Celá třída se rozdělí na dvě 
skupiny a ty si připravují argumenty k následné výměně názorů. Postupně členové jedné 
skupiny akceptují argumenty skupiny druhé a role se vymění. Členové druhé skupiny 
zaujímají názor skupiny druhé a naopak. Cílem nejsou jen jazykové dovednosti, ale také 
umět se vžít do pocitů člověka, který má odlišné názory a tyto názory akceptovat. 
Nakonec studenti vyberou tři řešení, které jsou pro vyřešení situace nejvýhodnější a napíší 
je  do sešitu.

Variantou této metody je  debata. Ve třídě se vybere vedoucí debaty. Ostatní se 
rozdělí do dvou skupin. Pro-skupina a Kontra-skupina, každá má svého hlavního 
mluvčího a dva sekundanty. Vedoucí debaty se nezúčastňuje, dává pozor na dodržování 
pravidel debaty. Začíná mluvčí pro-skupiny, vyjadřuje se k vybranému konfliktnímu 
tématu a vyjmenovává argumenty. Pokračuje mluvčí kontra-skupiny a vyjadřuje 
protiargumenty. Pak vystupují oba sekundanti a opakují a podporují názor svého 
mluvčího, střídavě se vyjadřují všichni členové skupin, každý se může vyjádřit pouze 
jednou. Na závěr se slova ujímají mluvčí obou skupin a shrnují svůj názor. Vedoucí 
debaty uzavře výměnu názorů, nejlepším řešením není souhlas s oběma názory, ale 
naleznutí nové kvality názorů (teze, antiteze, syntéza).

Impulsem k debatě může být krátký dokumentární film, diskusní pořady v TV, 
mimoškolní zážitky studentů...Jejím tématem může být politická situace, názory na 
události, filmy, knihu, globální problémy -  živelné katastrofy, obnovitelné zdroje energie, 
životní prostředí, nezaměstnanost, konzumní způsob života, rasismus, terorismus...
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Helfer -  Spiel -  hra, která je  postavena na řešení problémové situace. Studenti si na 
kartičky vytvoří symboly, které znázorňují různé problémové situace (každý 2 kartičky). 
Stejně tak vytvoří kartičky s různými formami pomoci (každý pět kartiček) -  ty zobrazují 
různé věci, ale i abstraktní symboly jako láska, solidarita, přátelství atd.

Každý student si vybere jednu kartičku s problémovou situací. Jeden hráč začne a 
předloží před sebe na stůl kartičku s problémovou situací a začne vyprávět příběh jako by 
se mu opravdu stal. Po skončení vyprávění předloží ostatní kartičku pomoci a vysvětlí, 
proč mu nabízejí právě tuto formu pomoci. Vypravěč si jednu pomoc vybere a zdůvodní, 
proč si vybral právě ji.

Entschiedungsspiel -  Pro + Contra -  hra na vyhledávání řešení určitého problému. 
Učitel vymezí problémovou situaci, studenti vytvoří skupiny a každá z nich vymyslí tři 
různé varianty řešení. Každá skupina reaguje na návrhy ostatních skupin a vybere z každé 
skupiny jednu možnost, poté zdůvodní, proč ostatní návrhy nepovažuje za vhodné. 
Následuje diskuse, v níž se studenti dohodnou na nejlepší variantě.

Šest myslících kloboučků - při této hře mají studenti možnost naučit se nahlížet 
na věc, kterou zkoumají, z různých hledisek. Při té příležitosti si na hlavu nasadí různé 
myslící kloboučky. Každý klobouček znamená jiný pohled na určitou věc. Žáci jsou 
rozděleni do šesti skupin (nebo mohou pracovat samostatně) podle počtu kloboučků. Po 
25 minutách každá skupina předvede výsledky své práce. Po přestávce se činnost 
zhodnotí.

Co různé kloboučky znamenají?

• Bílý klobouček: neutrální, zajímají ho jenom fakta, je  jako počítač, nemá žádné 
city

• Červený klobouček: silně vše prožívá, emocionální, zlosťnenávist, nemá potřebu 
zdůvodňovat své pocity

• Žlutý klobouček: pozitivní, optimistický, doufá, že vše dobře dopadne, 
konstruktivní, na vše nahlíží z té lepší stránky

• Fialový klobouček: negativní, pesimistický, kritický, zachmuřený
• Zelený klobouček: tvůrčí nápaditý, vidí věci nově, snadno přijímá změny, nabízí 

alternativy
• Modrý klobouček: podává přehled o druhých kloboučcích; ukáže, čeho bys 

potřebovala víc; ukáže, čeho máš moc; umí dělat závěry

Studenti si zkouší různé kloboučky a diskutují o jednom z vybraných témat: 
manželství, odpočinek, vedení deníku, pohovor, já a počítač atd. Každý klobouček si na 
chvíli studenti nasadí na hlavu a o zvoleném tématu přemýšlejí z jeho hlediska. Použijí 
list papíru o rozměru A3 a zapisují si na něj své nápady.

Příklad odpovědí z diskuse o kočkách:
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• Bílý: Čtyřnohá, vousatá, chlupatá zvířata, žerou myši.
. Červený: Špinavé, sobecké bestie, které vládnou v rodině jako diktátoři.

Miloučká, roztomilá chlupatá klubíčka, měkoučká a teplá.
. Žlutý: V domácnosti se dají dobře využít na chytání myší, děti se na nich mohou 

učit starat se o zvířata, nezávislá a příjemná domácí zvířátka.
. Fialový: Mohou přenášet choroby, v těhotenství je  nejlepší se jim vyhnout (kvůli 

nemocem), způsobují alergie, než šiji pořídíte, je  třeba to důsledně zvážit.
* Zelený: Měli byste začít podnikat a otevřít si hotel pro kočky nebo začít kočky 

chovat.
. Modrý; Někteří lidé kočky milují, jiní je  nesnášejí. Nejde to logicky vysvětlit 

Záleží to na pocitech.

Po 25 minutách každá skupina vystoupí s výsledky své práce. Předloží tři návrhy s 
možnostmi, co by se stalo, kdybychom se pokoušeli učinit nějaký závěr, když máme 
na hlavě kterýkoliv z kloboučků kromě modrého. Každý člen musí vystoupit 
sjedním  návrhem a dát jeden příklad.

Po přestávce by měli studenti společně zhodnotit, jak svou činnost ve skupině 
rozdělili a čeho dosáhli. Pro zhodnocení mohou využít následující o tázky '

1. P o s tu p y 2. S tru k tu ra
Co js le d é la ;i’ Jak js ie  práci zo rg an izo va li’

3. Z d ro je 4. Ú č a s tn ic i
M éli js le  dost času  a prostoru ''’ Podíleli se na práci vš ichn i’
Byli č lenové skupiny aktivn í Byly všechny příspěvky  přínosné?

nebo bez zájm u '^
4. E fe k t iv ita 6. C e lk o v ý  d o p a d

K dyž uvážíte , co js te  do  úkolu Jak vám  tato  z ku še n o s t m ůže
vložili, js te spokojeni s vý s led ky ’ pom oci v praxí (jestli v ů b e c  nějak)?

7. Jazyk

V ý s lo v n o s t P ly n u lo s t G ra m a t ik a
Ú ro v e ň  1 T ém ěř

nesro zu m ite ln ý
projev

Velm i pom alý a 
nejistý projev

C h yb y  vedoucí 
k n e sro zu m ite l
nosti

Ú ro v e ň  2 Silný vliv
m a teřsk éh o
lazyka

Projev sice 
souvislý, a le  silně 
zadrhávajíc í

Ř a d a  chyb. a le  
pro jev
srozum ite lný

Ú ro v e ň  3 P o m ěrn ě  d o b rá Plynulý projev  
s několika 
přestávkam i

Z á k la d n í
g ra m a tik a
d o b rá ,
p rob lém y
s ob tížn ým i í 

strukturam i i

Ú ro v e ň  4 D obrá
výslovnost a 
in tonace

Plynulý projev  
s dobrým výběrem  
slov

U m í p oužívat 
o b tížn é  
struktury jen  
s m a lým  
p o č tem  chyb

;ledky si studenti mohou vložit do své Sbírky prací a dokumentů v EJP.

P pro učitele. 2002, s. 66-67.
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Shrnutí: Studenti na vyšším stupni gymnázia pracují při výběru dílčích cílů, které směřují 
k dosáhnutí jazykové úrovně B l, samostatně. Umí si poradit s většinou běžných 
komunikačních situací týkajících se konkrétních, ale i abstraktních témat. Dokáží popsat 
zážitky, události a osobní prožitky. Umění kompenzace je  natolik rozvinuto, že jsou 
schopni se i pomocí opisných prostředků vyjádřit k běžným tématům života. Studenti umí 
správně používat běžný repertoár gramatických prostředků, i když vliv mateřštiny je  ještě 
zřejmý. Výslovnost je  z hlediska artikulace jasná, občas se může objevit cizí přízvuk. 
Studenti plně ovládají pravopis a interpunkci. Okruh témat se rozšiřuje o individuální 
zájmovou oblast a o aktuální společenské dění. Výběr aktivizačních metod souvisí s 
potřebou studentů vyjadřovat své názory a stanoviska. Mezi nejvhodnější učební metody 
proto patří metody slovně dialogické a problémové, při kterých se učí nejen obhajovat 
svůj názor, ale i přijmout názor druhého.
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VII. 1. Pedagogické šetření

Pedagogické šetření bylo inspirováno úvodními stránkami FTP íp t

2) Jaké aktivizační a motivační prvkv unlatniiň' ' u ■ . « 
německého jazyka? ^ J ^ y ^ ů  v hodinách

3) Jaké činnosti mají žáci/studenti neiviVp v r.ki;k^ • i l

4) Které řečové doCednos.i d é l^ l z T t a  a s t o l n í
považují za nejméně problematické? nejvetsi potize a ktere naopak

Dotazníky, které jsem vypracovala nro 7ákv/«tnri«r,tx m t j  ' i
pro jejich vyučující, obsahovaly otázky s možností volného 7n “ l  !
žáci vybírali z nabízených možností. pusobu odpovědi a částečně

 ̂ Šetření probíhalo na ZŠ Žerotínova, ZŠ Z e n k lo v a  7 Č r ' - 
v Čimicích a U libeňského zámku. ’ Lupacova, na Gymnáziu

Na dotazy odpovídali žáci 9. ročníků ZŠ studenti 7  ̂ m » . . 
vyučující. Doslovné znění dotazníku viz příloha 3 a 4 ročníku gymnázii a jejich

2. Výsledky šetření:

2.1 N ázory vyučujících:

Převážná část vyučujících na Z.Š .e  ng toiu 'u ^
si uvědomují, že budou potřebovat cizí jazyk k d a l « í ^  vybomym prospěchem 
slabším prospěchem nemají potřebu znalosti c S c h ^ r ' ^ ^ ^ ^ ^
motivováni z domova, a zanedbávají proto domácí přípravu ' nedostatečně 

Učitelé řídí své hodiny sami, dodržují obecné schén.. .  •
fázi hodiny se opakuje gramatika a slovíčka z nřerlrVir> ' u u hodin: v první
látky -  poslech, čtení, psaní (doplňovací cvičení sam ncl^ ' °  výklad nové 
probraná látka opakuje a upevňuje formou jazykových^
Učitelé usilují o to, aby jejich hodiny byly pestré a zahrn T ’ dvojicích apod.
žáků volí více forem her a u starších skupinové ř i n n  f  ^ ruzne činnosti. U mladších

F ‘uve činnosti nebo individuální úkoly.

Z učebních metod považují učitelé za n e ''í« ’
procvičování látky form ou dialogů (tvorba otáz k” dvojicích a
vtom , že všechny učební metody je  třeba znát a nok H °  shodují
pomáhají ke zpestření výuky a k odstranění monotónnosti z^výuky ^ kombinují.
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Mezi činnosti, které žáci dělají samostatně, učitelé uváděli tyto činnosti: tichá 
četba, překlad textů, práce s pracovním sešitem a samostatné vedení rozhovorů.

Jako nejvíce motivující prvky byly zmíněny jazykové soutěže, hry a kladné 
hodnocení učitelem

Novou látku učitelé nejčastěji probírají společnou prací s žáky u tabule a 
následnou prací ve dvojicích, přičemž někteří zmínili rozdělení žáků do dvojice tak, aby 
slabší žák měl možnost spolupracovat s žákem jazykově zdatnější.

Pokud jsou žáci unaveni nebo se špatně koncentrují, hlavně v odpoledních 
hodinách, používají učitelé více aktivizačních metod jako jsou kvízy, soutěže, hádanky, 
práce s obrázky či jazykové a komunikativní hry.

Pro zpestření výuky odebírají učitelé časopisy, většinou „Die Freundschaft,“ 
někteří využívají při jazykových konverzacích počítačové učebny, kde pracují s texty, 
informacemi z internetu, někteří disponují jazykovými didaktickými programy.

Vyučující své žáky do organizace hodiny nezapojují, většinou se řídí danou 
učebnicí (na ZŠ „Heute haben wir Deutsch“, „Ping Pong“, Das Deutschmobil“, na 
gymnáziích „Tangram“, „Heute haben wir Deutsch“). Snaží se mít hodinu promyšlenou a 
připravenou, takže žáci o jejím  průběhu nerozhodují, aby nenarušili požadovaný výukový 
cíl hodiny, některá témata si ale žáci mohou zvolit samostatně dle svého zájmu např. 
píseň, kterou chtějí zpívat, hru, článek v časopise, téma projektu atp.

Při výuce na gvmnáziích učitelé často zařazují samostatnou činnost žáků. Každý 
žák si např. zvolí určité podtéma k danému tématickému okruhu, sbírá k němu informace 
z časopisů, z internetu, ptá se rodičů, spolužáků atd. a v následujících hodinách seznámí 
prostřednictvím referátu své spolužáky s infoirnacemi, které našel.

Na otázku, podle čeho hodnotí své žáky se učitelé shodli, že hodnotí své žáky 
podle celkových pracovních výsledků ve vyučování tj. dle osvojení komplexních 
řečových dovedností -  čtení s porozuměním, ústní a písemný projev. (Přičemž je 
zajímavé, že žádný učitel se nezmínil o tom, že by hodnotil poslech s porozuměním.) 
Celková známka je  ale výslednou známkou a zahrnuje také snahu a aktivní práci při 
vyučování, zájem o reálie a kulturu německy mluvicích zemí.

Učitelé se mohli volně vyjádřit k dané problematice. Většina z nich uvedla, že 
velkým problémem je  stále velký počet dětí ve třídách. Na základních školách proto 
často učitelé více než s učivem bojují s kázní, na středních školách zase s nezájmem o 
jazyk, protože řada studentů z německého jazyka nematuruje a jsou tudíž nedostatečně 
motivováni.

Na obou stupních, na vyšším stupni ZŠ i vyšším .stupni gymnaziálníhn 
vzdělávání si učitelé stěžují na nedostatek času a na zhuštěnost učební látky. Většinou,
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jak  sami tvrdí, není pnliš mnoho času na to, aby Žáci a studenti mohli rozhodovat o 
výběru činností, a proto většina učitelů nemá zkušenosti s žáky, kteří sami iniciují svou 
učební činnost.

2.2 N ázory žáků na vyšším stupni ZŠ:

Na otázku, proč považují znalost cizího jazyka v dnešní době za důležitou, většina 
žáků odpověděla, že cizí jazyk je  nutný při cestování.

Žáci by chtěli v průměru ovládat dva jazyky: na prvním místě angličtinu na 
druhém místě francouzštinu nebo němčinu, někdy uvádějí také jazyky tři, mezi kterými 
figuruje ruština a španělština.

Cizí jazyk by se žáci nejraději učili na počítači, různými počítačovými hrami, 
často uváděli i hry karetní. Jako příklad uváděli sběratelskou karetní hru „Magie -  the 
Cathering“, díky které se učí angličtinu a mrzí je, že není více takových her také v cizích 
jazycích.

S jazyky se nejčastěji žáci setkávají na dovolené s rodiči, někteří sledují 
cizojazyčné televizní programy - sportovní zpravodajství, kreslené filmy, hudební pořady 
atd. Často také poslouchají cizojazyčnou hudbu, převážně ale anglickou, někteří chlapci 
by rádi pracovali s texty německé skupiny “Rammstein“, které jsou ale z hlediska obsahu 
pro výuku nevhodné.

Nová slovíčka a gramatická pravidla si žáci opakují doma, ve škole je  pak 
upotřebí při rozvíjení jednotlivých řečových dovednostech. Někteří žáci uvádějí, že díky 
cizímu jazyku si mohou dopisovat s cizinci přes internet nebo klasickou formou a tím si 
dané učivo opakují.

Mezi řečové dovednosti, které dělají žákům největší potíže, patří jednoznačně 
poslech s porozum ěním , jako důvod byl nejčastěji uváděn příliš rychlý mluvený projev.

Nejvíce je  naopak oblíben dialogický ústní projev a čtení s porozum ěním , 
hlavně časopisů. Z a nejúčinnější učební činnost bylo vybráno opět čtení s pomocí 
slovníku a písem ný překlad .

Na otázku, jestli dokáží ve svém mluveném či písemném projevu najít chybu a 
vysvětlit ji, žáci odpovídali, že pokud by měli dostatek času, tak by ji našli. Písemný 
projev si žáci mohou odnést domů a opravovat své chyby, s ústním projevem je  to ale 
složitější. Proto by bylo vhodné nahrávat ústní vyjadřování žáků prostřednictvím 
diktafonu na audikazety a zpětně je  žákům pouštět, aby své chyby dokázali vyhledat sami

Nejvíce žákům podle jejich vlastních slov chybí prvky hum oru a dialogický 
ústn í projev. Někteří se zmínili, že by uvítali, kdyby měli alespoň jednou týdně výuku 
s rodilým  mluvčím. Žáci by rádi také častěji pracovali s učební technikou -  s počítačem
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(hry), s videem (filmy), s magnetofonem (písničky). Nejčastěji žáci uváděli, že by se rádi 
učili němčinu prostřednictvím písniček -  jejich poslechem, překladem a jejich naučením 
nazpaměť.

Mezi činnosti, které považují za nejzajím avější, p a tří čtení časopisů a práce s 
obrázky, za nejjednodušší považují d ik tát a čtení, za nejnáročnější poslech 
s porozum ěním  a překlad z češtiny do němčiny, za nejnudnější považují doplňování 
slov a gram atických tvarů  do pracovního sešitu.

2 .3  N ázory žáků na vyšším stupni gym naziálního vzdělávání:

Studenti na gvmnáziu uváděli nutnost osvojení si cizích jazyků hlavně proto, že se 
rodným jazykem domluví pouze v Čechách. Cizí jazyk je  proto nezbytný pro jejich 
budoucí uplatnění jako prostředek umožňující pracovat v zahraničí, na druhém místě se 
objevuje možnost navazování nových kontaktů.

Studenti by rádi ovládali tři a více jazyků, mezi nejčastěji uváděnými byla 
angličtina, němčina a ruština. Na dalších místech figuruje francouzština, španělština a na 
jednom gymnáziu také latina.

Cizí jazyk se studenti učí nejen ve škole, ale také navštěvují jazykové kurzy, 
sledují zahraniční filmy, čtou časopisy, poslouchají německé písně. Studenti také uváděli, 
že mají v zahraničí přátele, s kterými jsou v kontaktu nebo se setkávají v Praze s cizinci 
(přátelé, muzikanti, umělci), kteří jsou pro ně zajímaví jako lidé, zajímají je  jejich názory 
a proto mají s nimi důvod komunikovat a snažit se, aby si vzájemně porozuměli.

Při učení cizím jazykům studentům nejvíce pom áhá právě setkání s cizinci a 
konverzace s nimi, dále zdůrazňovali, že nejdůležitější při osvojování cizího jazyka je  mít 
vlastní systém učení, všichni se shodli na tom, že učení cizím jazykům usnadňuje 
kolektivní práce, tedy, že bez fungujícího kolektivu se lze cizí jazyk naučit jen těžko.

Studenti také upřednostňují přirozené jazykové prostřed í, to znamená, že si 
uvědomují, že pro perfektní zvládnutí jazyka je  třeba pobyt v daném jazykovém prostředí. 
Někteří proto plánují v německé jazykové oblasti bydlet, pracovat nebo ji častěji 
navštěvovat jako turisté. Někteří žáci zase uváděli, že jim  velmi pomáhá, když učí 
mladšího sourozence nebo rodiče cizí jazyk, tím si opakují a upevňují gramatiku a 
slovíčka. Někteří žáci konkrétně uváděli, jak si osvojují novou slovní zásobu. Např. si ji 
rozdělí do jednoho týdne a každý den se naučí např. tři slovíčka, která si napíší na kartičky 
a nalepí si je  na různé předměty doma.

Jako cíl, kterého by studenti chtěli v cizím jazyce dosáhnout, uváděli: plynulou 
konverzaci s cizincem, která by se blížila úrovni osvojení mateřského jazyka, četba knih 
v originále bez slovníku. Několik z nich uvedlo, že by chtěli porozumět podstatě daného 
jazyka tak, aby ho uměli využít jako prostředku k přemýšlení a diky tomu dokázali 
porozumět mentalitě německy mluvících osob.
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Největší potíže dělá studentům poslech s porozuměním, naopak nejlépe jim jde 
čtení s porozuměním. Mezi nejoblíbenější učební činností byli uváděny konverzační 
metody, práce s autentickým materiálem a práce ve skupinách. Za nejúčinnější 
metodu považují studenti především konverzaci s rodilým mluvčím a poslech 
autentických textů.

Své chyby, pokud mají studenti dostatek času, většinou dokáží najít.

Studentům při výuce chybí hlavně konverzace, kontakty s rodilými mluvčími, 
někdy by se také rádi vrátili k základní gramatice a zopakovali si ji, pracovali by více ve 
skupinkách, také by více využívali ve výuce vyučovací techniku.

3. Hodnocení pedagogického šetření

LU o k ý m jp m b e m  b y j á t í  a studenti vyplňovali úvodní s tránky Jazykového vivntnni.u 
v EJP? ^ —

- Kde se žáci a studenti setkávají s cizím jazykem mimo školu?

Žáci základních, škol se s cizím jazykem nesetkávají přímo Často např při 
náhodném setkání s cizincem ve městě, na dovolené s rodiči, někteří navštěvují jazyková 
studia nebo jezdí na jazykové tábory. Někteří doma sledují zahraniční televizní programy 
a hrají cizojazyčné počítačové hry.

SULdenti gymnázií jsou častěji v přímém kontaktu s rodilými mluvčími setkávají 
se snim i, dopisují si prostřednictvím internetu. Také častěji uplatňují své’ jazykové 
vědomosti v zahraničí - na dovolených a na brigádách. Pracují více s informacemi na 
internetu, čtou časopisy v originále a sledují filmy v původním znění

- Co žákům pomáhá při učení cizího jazyka?

Žáci .na M  se nejčastěji učí nová slovíčka tradiční metodou -  zapisují si je do 
slovníčků a učí se je  nazpaměť. Někdy si vzájemně při učení pomáhají např 
připravováním si rozhovorů. Gramatiku si nejčastěji upevňují prostřednictvím řady 
cvičení, doplňováním slov a gramatických tvarů do pracovního sešitu

Studentům na gymnáziích nejvíce pomáhá přímý kontakt s cizinci, dále pak se 
snaží mít v osvojování jazyka určitý přehled a systém. Uvědomují si, že živý cizí jazyk se 
dá jen  těžko zvládnout samostudiem, je  třeba proto být v přímém kontaktu s cizinci a 
komunikovat s nimi.
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2 / Jaké aktivizační prvky využívají učitelé p ř i výuce německého jazyka?

Učitelé na základních školách a gymnáziích si uvědomují, že žáky čekají přijímací 
zkoušky na střední a vysoké školy, proto se orientují především na zvládnutí gramatiky a 
osvojení slovní zásoby tradičnější metodou. Často se vyjadřovali v tom  smyslu, že jsou 
pod časovým tlakem a snaží se stihnout učební látku v daném termínu. Učitelé se často 
pevně drží učebnice, snaží se probrat veškeré učivo a vyplňovat všechny zadané úkoly 
v pracovním sešitě. Podle jejich slov nemají na vlastní aktivizační materiál dostatek času, 
proto využívají aktivizační a motivační prvky dané učebnice.

Na druhé straně často pracují s audiotechnikou, s úvodními texty se žáci 
seznamují nejprve ve zvukové podobě, poté s nimi pracují kolektivně.

Většina vyučujících uvádí, že témata lekcí rozšiřují četbou aktuálních článků 
v časopisech.

Zároveň mezi učiteli panuje velká různorodost vyučovacích stylů, také jejich 
názory na aktivizační metody se velmi liší. Většina učitelů zařazuje do svých hodin 
metody simulační, inscenační a různé jazykové a komunikační hry. Žáci většinou 
pracují kolektivně, často ale, dle druhu učební činnosti, pracují také individuálně, ve 
skupinkách a ve dvojicích.

Někteří učitelé, jak  uvedli v dotaznících, uplatňují tradiční metody, pomocí 
kterých dosahují stanovených cílů. Do výuky zařazují aktivizační metody z důvodu 
časových zřídka, žáci jsou více při výuce motivování střídáním různých organizačních 
forem. Aktivizační metody jsou využívány hlavně při konverzačních cvičeních,v době po 
uzavření určitého učebního celku jako kontrola osvojení učební látky, nejsou tedy 
používány jako prostředek prezentace učiva či jeho prvotního upevňování.

Jiní učitelé staví zase své hodiny vysloveně na aktivizačních metodách, žáci jsou 
velmi motivovaní, výuka je  baví, rádi jazyk používají, někdy se však stává, že nejsou 
kvůli hravému způsobu výuky dostatečně koncentrovaní a unikají jim  základní informace 
o gramatické struktuře jazyka. Vzniká zde ale k výuce jazyků kladný vztah, a proto se žáci 
mohou těchto nedostatků v budoucnu postupně zbavovat.

Žádný z dotazovaných ucitelu nemá zkusenost s EJP, řada z nich o něm jen 
slyšela. Poté, co jsem učitelům EJP ukázala a stručně vysvětlila, jak se s ním pracuje, 
uvedla většina učitelů na gymnáziích, že by uvažovali o jeho zařazení do výuky. Učitelé 
na základních školách většinou odpovídali, že by pro ně znamenalo práci navíc, protože 
žáci ani v jiných předmětech nejsou vedeni ktom u, aby řídili svůj vlastní vyučovací 
proces.

Studenti a žáci se na průběhu vyučovacích hodin a výběru učebního materiálu 
nepodílejí, učitelé se sami snaží, aby byla výuka co nejpestřejši, vybírají stimulující 
učební činnost a zábavné materiály.
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3 / Jaké činnosti maií žáci a studenti nejvíce v oblibě a jak by své hodinv zpestřili?

U žáků na ZŠ se potvrdilo, že jsou velmi hraví, proto mají v oblibě různé jazykové 
a komunikační hry, rádi pracují s obrázky a kartičkami, s obrázkovými časopisy, rádi 
zpívají a malují a vítají různé formy pohybových her.

Podle jejich slov by uvítali více cizojazyčných písniček a pohybových her.
(Měla jsem možnost pracovat s učebnicí „Tangram, v které je  každá lekce 

zakončena písní odpovídající tématu lekce, je  však určena studentům na středních 
školách.)

Učebnice pro základní školy by možná měly zahrnovat více německých písní a 
také více podnětů k dramatizaci učiva. Žáci by jistě uvítali také tuto vyučovací metodu.

Studenti na gymnáziích upřednostňují přirozenou živou komunikaci, rádi 
diskutují a vyjadřují své názory na daná témata. Pracují více samostatně a kreativněji 
zacházejí s jazykem. Uvítali by více autentických textů, rádi by pracovali s aktuálními 
informacemi z internetu, rozhlasu a televize. Hodiny by proto mohly být vedeny více 
diskusní formou, řadu těchto metod jsem uvedla v předchozí části.

O hodinách nejvíce studentům chybí možnost vyjadřování vlastních názorů a 
stanovisek k danému tématu a prvky humoru, dále by uvítali více aktuálních témat, 
konverzaci s rodilým mluvčím a častější využití vyučovací techniky.

4 / K teré řečové dovednosti dělají žákům/studentům největší po tíže  a které považují za 
nejméně problem atické?

Za nejméně problematické jsou považovány čtení s porozuměním a ústní 
dialogický projev.

Žáci a studenti zpravidla rádi pracují s textem, pokud je  informačně zajímavý 
nebo zábavný a přiměřeně dlouhý. Rádi vyhledávají nová slova, společně je vysvětlují, 
píší osnovu a následně text interpretují. Nejraději pracují s autentickým materiálem 
z časopisů, novin a internetu. Míra porozumění textu dává žákům zpětnou vazbu o tom, 
jak dalece si cizí jazyk osvojili, což je  motivuje k další činnosti.

Většina žáků a studentů se cizím jazykem ráda vyjadřuje, někteří se ale 
samostatného mluveného projevu obávají kvůli gramatickým chybám, které dělají.

Učitel by měl proto k ústnímu projevu žáky a studenty motivovat a změnit postoj 
k chybě. Pokud je  samostatný ústní projev žáků/studentů přerušován a opravován, 
ztrácejí žáci/studenti sebejistotu a chuť se dále daným jazykem vyjadřovat. Je třeba si 
uvědomit, že žáci a studenti jsou mezi 1 2 - 1 6  rokem ve velmi citlivém věku, často 
nevystupují sebevědomě před celou třídou ani když mluví mateřským jazykem. Proto je 
třeba každého žáka/studenta při samostatném připraveném nebo improvizovaném ústním
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projevu pochválit, povzbudit slovně, potleskem, známkou, dostatečně je  motivovat 
ktom u, aby se neostýchali daným jazykem mluvit. Chyby při ústnim projevu se 
nepřecházejí, shrnou se na konci hodiny a nejčastější chyby se napíší na tabuli. Učitel 
pak žáky vyzve, aby je vysvětlili, čímž se zamezí jejich dalšímu opakování.

Je také možné, jak již  bylo řečeno v předchozí části, nahrávat ústní projev 
žáků/studentů na audiokazety, které si mohou vzít domů a sami na nich vyhledávat a 
opravovat své chyby.

Největší problém  pro žáky a studenty představuje poslech s porozuměním. 
Slovní zásoba a gramatická stránka jazyka nejsou hlavním problémem, žáci většinou 
špatně rozumí kvůli individuálním rozdílů v produkci řeči rodilých mluvčích. Proto je  
třeba začlenit do výuky také poslech autentických textů. Při výuce cizího jazyka se žáci 
připravují na reálnou komunikaci, na praktické použití jazyka a právě schopnost 
porozumět autentickým promluvám rodilých mluvčích je  základem funkční komunikace.

Podle výsledků pedagogického šetření jsou studenti na gymnáziích pro výuku 
cizích jazyků motivováni více než žáci na ZŠ, setkávají se s nimi v mimoškolních 
aktivitách a znalost cizích jazyků pro ně znamená nedílnou součást jejich budoucího 
profesního uplatnění.
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4. Přehled výsledků pedagogického šetření

Stanovisko žáků 
a studentů

z s

(vyšší stupeň)
Gymnázium
(vyšší stupeň)

Důvody
pro osvojení CJ

-cestování
-budoucí profesní uplatnění

—-—y ± /

-budoucí profesní uplatnění 
-navazování kontaktů

Kolik CJ chtějí ovládat 2 3

Metody učení se CJ -tradiční -kontakty s rodilými 
mluvčími

Největší obliba učebních 
činností

-jazykové hry 
-dialogický ústní projev

-diskusní metody 
-práce s autentickým 
materiálem

Nejmenší obliba učebních 
činností

-doplňování gramatických 
tvarů do pracovního sešitu

-stereotypní vedení hodin

Nejméně problematické 
učební činnosti

-diktát
-čtení s porozuměním

-prače s textem 
-dialogický ústní projev

Nejvíce problematické 
učební činnosti

-poslech s porozuměním 
-překlad z nj do čj

-poslech s porozuměním 
-monologický ústní projev

Nej účinnější učební 
činnosti

-čtení textů s pomocí 
slovníků

-písemný překlad

-komunikace s rodilým 
mluvčím 

-poslech a četba 
autentických m atm áln

Možnosti zpestření výuky -písničky 
-prvky humoru 
-využití vyuč. technikv

-yíce aktuálních témat 
-konverzace s rodilými 
mluvčími______

Stanovisko učitelů

Využívání aktivizačních 
činností

-aktivizační prvky učebnice 
-dialogické formy 
-časopisy
-využití audiotechniky

-samostatná práce 
-diskusní metody 
-práce s vyuč. technikou

Nejucmnejsi metody -dialogický ústní projev 
-práce ve dvojicích

-kolektivní činnosti 
-samostatná práceZájem 0 zacleneni EJP do 

výuky
-spíše malý -velký
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Závěr

z  analýzy referenčních úrovní EJP vyplývá, že každá z nich není stejně obsáhlá. 
Obsáhlost referenčních úrovní má podobu nůžek, které se čím dál tím více rozevírají. Čím 
vyšší je  cílená referenční úroveň, tím déle trvá její dosažení.^ Obtížnost referenčních 
úrovní je  demonstrována např. počtem lexikálních jednotek. Úroveň A2 předpokládá 
zvládnutí 850 lexikálních jednotek, úroveň B l 1500 lexikálních jednotek, úroveň B2 již 
předpokládá 4500 lexikálních jednotek s více než 8000 sémantickými významy. Žákům 
bude tedy trvat dvakrát tak dlouho dosáhnout z úrovně A2 k B l ,  než potřebovali 
k dosažení A2. Později budou pravděpodobně potřebovat dvakrát tolik času, aby došli od 
B l k B2 než potřebovali od AI k B l.

Z rozboru EJP, z výsledků pedagogického šetření a z didakticky orientovaných 
publikací a článků byly zjištěny následující informace:

Pro dosažení úrovně AI odpovídající nižšímu stupni ZŠ volí učitel pro všechny 
jazykové dovednosti formu her. Lexikální, gramatické a fonetické kompetence žáků jsou 
osvojovány pamětním učením na základě memorování textů, říkadel a písniček. Při výuce 
se častěji střídají formy a metody práce s žáky, důležitou roli pro rozvoj motivace žáků 
hraje také různorodý učební materiál.

Pro žáky na vvšším stupni ZŠ, případně na nižším stupni víceletých gymnázií, 
hrají nejdůležitější roli sociální vztahy ve třídě, které by měl učitel prostřednictvím 
kolektivních a partnerských forem práce upravovat. Fungující kolektiv je  předpokladem 
efektivní výuky cizích jazyků. Pro objasňování gramatických struktur se užívá induktivní 
metody, nová slovní zásoba se sémantizuje bezpřekladově. Při dosahování úrovně A2 
o d p o v í d a l w š š í m u  stupni ZŠ žáci samostatněji řídí vlastní průběh učení. Větší prostor 
získává samostatné zpracování textů v písemné podobě, které vyhovuje některým žákům 
více, mají zde prostor pro uplatnění fantazie a kreativity. Důležitou roli při komunikativně 
orientované výuce hraje rozvoj umění odhadu a kompenzace.

Podle výsledku šetření je  třeba se více zaměřit na poslech s porozuměním, který 
žákům dělá největší potíže. Naopak nejraději žáci pracují s doplňkovými texty, které si 
mohou dle svého zájmu vybrat. Učitel by měl tyto aktivity podporovat a maximálně 
využívat jako zdroj informací o zájmech žáků při rozšiřování tematických okruhů.

Výuka německého jazyka na gymnáziích navazuje na úroveň jazykových znalostí a 
komunikačních dovedností A2 osvojenou na konci základního vzděláváni a směřuje 
k dosažení úrovně B l. Studenti řídí průběh svého učení samostatně. Do výuky se zavádí 
více autentických textů jak ve slyšené tak v písemné podobě, s nimiž se po obsahové 
stránce pracuje hlouběji a jsou východiskem pro osvojování nových gramatických struktur 
a slovních spojení a následnou besedu či polemiku.Více se využívá zájmové aktivity žáků 
a také tematicky se okruh prohlubuje.
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Dominantní úlohu při komunikativně zaměřené výuce má ústní vyjadřování, jehož 
součástí je  samostatný ústní projev, zaměřený na logické strukturování myšlenek. Právě 
samostatné ústní vyjadřování společně s poslechem s porozuměním patří podle 
pedagogického šetření mezi nejproblematičtější jazykové dovednosti. Naopak oblíbené 
jsou učební metody zaměřené na vyjadřování vlastních názorů např. diskuse či 
problémové metody. Studenti by při výuce také uvítali více kontaktů s rodilými mluvčími.

Na základě analýzy EJP jsem zjistila pozitivní a možné negativní jevy, při jeho 
zakomponování do výuky.

Pozitivní stránky práce s EJP; 

• z hlediska žáka/studenta:

- Samostatné stanovování cílů a jejich následné plnění v dobrovolně určené době zvyšuje 
aktivitu a vlastní iniciativu žáků/studentů.

- EJP učí žáka/studenta na základě stanovených cílů plánovat jejich dosažení, znalost 
cíle zvyšuje motivační účinek učení.

- Možnost uplatnit se mají také výkonově slabší žáci/studenti, což pozitivně ovlivňuje 
jejich postavení v kolektivu a zpětně celkovou atmosféru ve třídě.

- EJP učí žáky/studenty přebírat odpovědnost za své učení, čímž se mění role učitele.

- EJP používá kriteriální hodnocení, které neporovnává žáky/studenty navzájem.

- Pocit osobního vlastnictví EJP má výrazně motivační účinek.

- EJP pomáhá žákům/studentům naučit se sebehodnocení, což umožňuje rozvoj 
sebevzdělávání.

•  z hlediska učitele:

- EJP mění postavení učitele, žáci/studenti se stávají aktivní složkou výuky.

- Deskriptory obsažené v EJP usnadňují plánování hodin.

- EJP pomáhá zachovat učiteli rovnováhu v rozvíjení všech řečových dovedností.

- Při přechodu z jedné školy na jinou je  učitel prostřednictvím vyplněného EJP ihned 
informován o žákově/studentově dosažené jazykové úrovni.
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Problémy, které se mohou vyskytnout při práci s EJP:

Změna tradičního postavení učitele do role partnera.

Změna pohledu na hodnocení.

Vhodné sladění deskriptorů s cíli jednotlivých lekcí v učebnici a s osnovami. 

Frekvence práce s EJP během školního roku.

V krátkodobém horizontu klade EJP nároky na čas učitele, které souvisí se změnou 
jeho postavení ve třídě a jinou organizací žáků při vyučování.

Naučení sebehodnocení žáků/studentů.

Převzetí úplné samostatnosti žáků/studentů předpokládá možnou půlroční dobu 

Zachování cílů hodin při individuálním plnění úkolů žáků/studentů.

Vysvětlení funkcí a předností EJP rodičům, aby byli ochotni žákům EJP zakoupit.

Samotné zavedení EJP do škol může na žáky/studenty působit velmi motivačně, 
výběrem vhodných didaktických postupů a aktivizačních metod může učitel nejen pomoci 
žákům dosáhnout deskriptorů, které jsou vytyčené v jednotlivých referenčních úrovních 
odpovídajícím Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky, ale jejich 
motivaci pro učení se cizímu jazyku ještě zvýšit.

EJP vyžaduje samostatnost a systematičnost přístupu žáků/studentů k učení, což 
podporuje jejich osobní rozvoj a zároveň je  pozitivně motivuje k aktivní činnosti 
v hodinách. Vede žáky/studenty k zamyšlení se nad vlastním postupem učení a podporuje 
také týmovou práci, čímž se eliminují negativní prvky výuky, jako jsou např. špatné 
mezilidské vztahy, nezájem, nekázeň atd.

Při výuce cizích jazyků hraje velkou roli tvůrčí a příjemná atmosféra ve třídě, která 
je  umožněna aktivním přístupem žáků/studentů k výuce. Ta zpětně ovlivňuje vztah 
žáků/studentů k učení a ke škole.

Tím, že žáci/studenti dosahují v jazyce dílčích výsledků nehledě na známky, které 
dostávají, roste jejich motivace k plnění cílů daných deskriptory, mění se jejich vztah ke 
vzdělání, k získávání nových vědomostí, který se neomezuje jen na školní prostředí a 
jejich schopnost se v budoucnu samovzdělávat.

Samovzdělávání a osobní rozvoj žáků a studentů, které EJP podporuje, patří 
k nezbytným předpokladům uplatnění se v současné sjednocující se Evropě.
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Resumé

In meiner Arbeit beschäftige ich mich mit der Problematik der Motivation und 
Aktivierung der Schüler und Studenten beim Deutschunterricht. In der nahen Zukunft 
sollten die Zielanforderungen im Fremdsprachenunterricht auf einzelnen Schulstufen mit 
den Zielanforderungen, die durch den Europarat festgelegt worden sind, korrespondieren.

Die in dem Grundlagendokument Der gemeinsame europäische Referenzrahmen für 
Sprachen beschriebenen gemeinsamen Referenzniveaus bilden die Grundlage für das 
Europäische Sprachenportfolio und dienen als Ausgangspunkt für die Festlegung der 
Lemziele.

Die Einführung des Europäischen Sprachenportfolios in den Unterricht löst die 
Problematik der Motivation der Schüler und Studenten dadurch, dass von ihnen 
Eigeninitiative bei der Bestimmung der eigenen Ziele gefordert wird. Die Schüler und 
Studenten werden durch eigene Auswahl der Lerntätigkeiten aktiviert, sie lernen 
selbstständig und systematisch zu arbeiten, womit sie zur eigenen Entwicklung beitragen. 
Zugleich entwickeln sie die Fähigkeit der Selbstreflexion und der Selbstbewertung, die es 
ihnen ermöglicht, die Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Dies trägt 
dazu bei, dass sie auch in der Zukunft fähig sein werden, sich autodidaktisch 
weiterzubilden.

In meiner Arbeit liste ich eine Reihe von Aktivierungsmethoden auf, die sich auf die 
Deskriptoren in den gegebenen Sprachfähigkeiten und auf die psychologische 
Beschreibung der einzelnen Alterskategorien der Schüler und Studenten stützen.

Diese Aktivierungsmethoden können die Lehrer den Schülern und Studenten, sowohl 
zur Verwirklichung der kurzfristigen Lemziele, die in den gegebenen Deskriptoren für 
einzelne Sprachfähigkeiten festgelegt sind, als auch zur Verwirklichung der langfristigen 
Lemziele, die durch die gemeinsamen Referenzniveaus gegeben sind, anbieten.

Ein Bestandteil dieser Arbeit ist das pädagogische Forschungsprojekt, das an 
den Prager Grund- und Mittelschulen durchgeführt wurde und die das Interesse der 
Schüler und Studenten für Fremdsprachen, ihre Lemstrategien und ihre Beziehung zu 
einzelnen Sprachfähigkeiten untersucht. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts zeigen, 
dass die Deskriptoren im Bereich der Kommukation nicht im Widerspruch zu den 
Interessen und Bedürfnissen der Studenten und Schüler stehen.

Das Europäische Sprachenportfolio kann einen positiven Einfluss auf das Lehren 
und Lernen von Fremdsprachen haben und trägt zur Standardisierung des 
Fremdsprachenunterrichts in Europa bei.
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Tematický přehled 
k referenčním úrovním A 1 -B 2 '
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Thematischer Wortschatz
Personalien, lnfornr>ationen zur Person Wohnen
Name, Anredeform und Dokumente
Vor- und Nachnamen
Buchstabieren und Unterschreiben
Dokumente
Anredeformen
Adresse
Adressenangaben
Stadt
Region
Land
Telekommunikation
Telefon allgemein 
Fax und E-Mail 
Geburtsdaten 
Geburtsdatum und -ort 
Alter
Altersangaben
Lebensphasen
Geschlecht
Männlich
Weiblich
Familienstand
Ledig
Verheiratet
Geschieden oder getrennt 
Staatsangehörigkeit und Nationalitäten 
Staatsangehörigkeit und Staatsbürger 
Staatsangehörigkeit in den Ländern D, A, CH 
Inland und Ausland 
Herkunft
Herkunftsland und -ort 
Beruf und Tätigkeit 
Berufsangaben 
Beruf: Einige Tätigkeiten 
Religion
Glauben allgemein
Symbole und Personen der Religion '
Religiöse Kultorte
Religiöse Kultfeiern und Handlungen 
Religiöse Ämter und Titel 
Familie
Enger Familienkreis
Weiterer Familienkreis und VenA/andtschaft 
Interessen
Interessen, Hobbys, Neigungen 
Charakter, Temperament 
Charakter und Veranlagung 
Charakterzüge und Eigenschaften 
Gemütszustände 
Äußeres Erscheinungsbild 
Aussehen allgemein 
Gesicht

Wohnen und Wohnformen
Wohnen und Umziehen 
Wohnformen
Wohnraum schaffen und verändern
Räume, Teile des Hauses
Zimmer
Nebenräume
Teile des Raumes
Haus innen
Räume; Geschosse
Haus aulien
Einrichtung, Möbel, Bettwäsche
Einrichtung allgemein
Wohn- und Essräume
Schlafräume
Küche
Bad
Nebenräume 
Wand und Fenster
Komfort, technische Einrichtungen
Wasser
Heizen
Elektrizität
Elektrisches Licht
Technische Einrichtung: Telefon und Fax
Elektronik: Unterhaltung und Computer
Elektrogeräte: Bedienung
Haushalt und Haushaltsarbeiten
Küchenarbeit
Aufräumen und Putzen
Bodenreinigung
Kleider- und Schuhreinigung
Müll
Haus: Türen und Schlösser 
Haus: Öffnen und Schließen 
Mieten
Mietformen und -Verhältnisse 
Mietvertrag, -bedingungen, -kosten 
Charakterisierungen im Bereich Wohnen 
Charakterisierung der Wohnung 
Charakterisierung für Einrichtung und Möbel 
Charakterisierung der Wohnlage

Umwelt
Gegend, Stadt, Land
Geographische Bezeichnungen allgemein 
Stadt und Industrie 
Land und Landwirtschaft 
Landschaftsarten
Charakterisierung von Landschaften 
Charakterisierung von See und Meer 
Naturschutz
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Ptlanzen, liere
Pflanzen allgemein 
Blumen
Bäume und Slräucher
Tiere allgemein
Vögel
Fische
Insekten
Haustiere
Wilde Tiere
Klima, Wetter
Klima allgemein
Klima, Wetter: trocken, warm
Klima, Wetter; feucht, kalt
Regen und Schnee
Wetterbericht

Reisen und Verkehr
Orientierung
Frage nach dem Weg 
Wegbeschreibung
Fortbewegung und alltägliche Wege
Fortbewegungsarten
Ankommen
Urlaubs- und Ferienreisen
Ferien und Urlaub planen
Reise- und Urlaubsarten
Tourismus und Reisebüro
Sehenswürdigkeiten
Reisewünsche
Öffentlicher Verkehr
Verkehrsteilnehmer und -berufe
Verkehrsmittel benutzen
Öffentliche Verkehrsmittel
Verkehrsmittel: Ein- und Ausstiegsorte
Fahrpläne und Informationen
Fahrkarten und Reservierungen
Gepäck, Transport, Fundsachen
Verkehrsmittel: Erreichen und Verpassen
Verkehr allgemein und privat
Privatverkehr
Auto fahren
Straßen und Plätze
Verkehrsregelung
Verkehrsbedingungen (Unfall, Stau) 
Grenzübergang und Ausweispapiere 
Zoll
Ausweispapiere und Dokumente 
Asylantrag
Auswärts wohnen, Unterkunft
Übernachten auswärts 
Übernachtungsmöglichkeiten 
Hotel: Reservieren und Anmelden 
Hotel: Zimmer und Zimmerservice 
Hotel: Personal und Gäste 
Hoteleinrichtungen und -räume

Verpflegung

Essen, Trinken, Mahlzeiten
Essen allgemein
Hunger und Durst
Mahlzeiten
Ablauf einer Mahlzeit
Wünsche und Tätigkeiten beim Essen
Nahrungsmittel, Speisen, Getränke
Nahrungsmittel: Oberbegriffe und Geschäfte
Gemüse
Obst und Früchte 
Produkte aus Milch und Ei 
Brot und Gebäck
Grundnahrungsmittel und Beilagen
Fisch und Geflügel
Fleisch und Wurst
Gewürze
Süßigkeiten
Getränke
Alkohol
Essen und Trinken: Portionen
Restaurant und Café
Essen: auswärts
Gaststätten und Lokale
Gaststätte: Ausstattung und Personal
Charakterisierungen für Speisen und Getränke
Eigenschaften von Speisen und Getränken
Geschmack von Speisen und Getränken
Zubereitung von Speisen und Getränken

Einkäufen
Geschäfte und Einkäufen
Arten von Geschäften
Einkäufen: Vorgänge
Geschäft: Personal und Räume
Geschäft; Verschiedenes
Geschäftszeiten und Mengenangaben
Preise und Geld
Bezahlen
Preisangabe
Geld und Zahlungsmodalitäten
Haushaltsartikel
Geschirr und Porzellan
Gläser und Besteck
Sonstige Haushaltsartikel und Töpfe
Werkzeuge
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Kleidung, Accessoires 
Kleidung allgemein 
Alltags- und Unterbekleidung 
Winter- und Oberbekleidung 
Freizeit- und Sportbekleidung 
Schuhe und Kleidungszubehör 
Kleidung: Größen und Anprobieren 
Stoffe, Materialien, Kleiderteile 
Schmuck
Kleidung; Charakterisierung 
Rauchwaren
Zigaretten, Zigarren und Tabak

Öffentliche und private Dienstleistungen
Post
Post allgemein 
Post; Tätigkeiten 
Postversand 
Telekommunikation 
Telefon allgemein 
Telefon: Tätigkeiten 
Fax, Telegramm, Internet
Ämter, Verwaltung, öffentliche Dienstleistungen
Ämter und Behörden allgemein
Ämter: Vorgänge und Dokumente
Ämter und Behörden; Abteilungen
Ausländerbehörde und Konsulat
Zoll und Zollamt
Bank und Geldverkehr
Bank allgemein
Bankgeschäfte und Konto
Kreditwesen
Geld; Zahlen und Sparen 
Geldwechsel 
Börse und Aktien 
Polizei
Polizei allgemein
Verkehr und Verkehrspolizei
Kriminalität und Kriminalpolizei
Not-, Bereitschafts- und Sozialdienste
Not- und Bereitschaftsdienste
Notfälle und Todesarten
Sozialdienste und Beratungen
Auto und Fahrzeug
Reparatur und Pannenhilfe
Tankstelle und Fahrzeugverleih
Dienstleistungen
Handwerk
Friseur- und Kosmetiksalons 
Sonstige Dienstleistungen

Körper, Gesundheit und Hygiene

Körper
Körperteile 
Kopf und Gesicht 
Körper und innere Organe
Physisches und psychisches Befinden, Bedürfnisse 
Körperliche Bedürfnisse 
Körperliches Befinden 
Schlafen
Körper; Besondere Umstände und Gebrechen 
Körperpflege und Hygiene 
Körperreinigung und -pflege 
Gesichtspflege und Schminken 
Haare
Kleiderreinigung
Kleidung; Beschaffenheit und Zustand
Gesundheit und Krankheit
Krank und gesund allgemein
Krankheit; Symptome und Begleiterscheinungen
Krankheiten
Unfall und Verletzung
Sucht, Rauchen, Drogen
Medizin und medizinische Versorgung
Medizinische Versorgung allgemein
Medizinisches Personal
Krankenhaus und Operation
Arztpraxis
Apotheke und Medikamente 
Krankenversicherung
Krankenkasse und Versicherung

Wahrnehmung und Motorik
Sinnliche Wahrnehmung
Wahrnehmung allgemein 
Sinnesorgane; Funktionen 
Körperstellung und -bewegung 
Körperstellungen 
Körperbewegungen 
Motorik und Tätigkeiten 
Motorische Tätigkeiten 
Manuelle Tätigkeiten 
Körperliche Tätigkeiten 
Handhabung von Geräten

Arbeit und Beruf 
Beruf
Beruf allgemein
Berufsbezeichnungen
Berufliche Aufgaben und Tätigkeiten
Charakterisierungen von Arbeit und Beruf
Arbeitsplatz
Arbeitsplatz, -ort und -bereich 
Büroausstattung



Arbeitsbedingungen
Arbeitszeiten 
Freizeit und Urlaub 
Personal und Kollegen 
Betriebsklima
Lohn, Versicherungen, Soziales 
Lohn und Gehalt 
Soziales und Versicherung 
Berufsausbildung und Laufbahn
Berufsausbildung
Arbeitssuche und Stellenwechsel
Computer
Computer: Hardware
Computer: Software und Anwendung
Internet und E-Mail

Ausbildung und Schule
Schule und Studium
Schule allgemein
Bildungsweg und Personen
Schulen und Schultypen
Unterricht
Schulaktivitäten
Weiterbildung und Kurse
Universität
Schulutensilien
Unterrichtsfächer
Aktivitäten im Unterricht
Bezeichnungen von Unterrichtsfächern
Prüfungen und Diplome
Tests und Prüfungen
Noten und Diplome

Fremdsprachen
Verständigung
Sprache und Verständigung
Sprachliche Aktivitäten
Sprache
Spracheiemente
Grammatikalische Begriffe
Sprachformen und -bezeichnungen
Sprachen und Bezeichnungen von Sprachen
Spracherwerb und Sprachbeherrschung
Sprachen lernen
Sprachbeherrschung

Freizeit und Unterhaltung
Freizeitbeschäftigung, Interessen, Hobbys
Freizeit allgemein
Hobbys allgemein
Malen, Basteln, Fotografieren
Musizieren
Spielen

Veranstaltungen
Veranstaltungen allgemein
Veranstaltungsarten und Rubriken
Veranstaltungsorte und Zuschauerplätze
Theater, Kino, Konzert
Theater
Kino
Musik und Konzert
Museum, Ausstellungen, Sehenswürdigkeiten
Kunst und Ausstellungen
Fotografie und Film
Skulptur und Architektur
Sport
Sport allgemein 
Ballsport 
Wassersport 
Wintersport
Laufsport und Gymnastik
Wettkämpfe und Ergebnisse
Radio, Fernsehen, Unterhaltungselektronik
Fernsehen und Radio
Sendungen und Rubriken
Unterhaltungselektronik: Geräte
Unterhaltungselektronik; Zubehör
Lektüre und Presse
Literatur und Buch
Presse und journalismus
Textsorten und Rubriken
Gesellige Anlässe
Ereignisse und Anlässe
Unterhaltung und Tanz
Charakterisierungen für Veranstaltungen und Unt 

haltungsaktivitäten
Beschreibungen für Veranstaltungen, Lektüre, Film u:

Persönliche Beziehungen und Kontakt
Art der persönlichen Beziehung
Beziehung allgemein
Bekanntschaft und Freundschaft
Liebesbeziehung
Liebe und Sexualität
Ehe und Familie
Streit und Konflikt
Einladungen und Verabredungen
Einladen und Besuchen
Verabredungen
Einladungen: Soziales Verhalten und Kommunikation
Korrespondenz
Korrespondenz allgemein
Schreibutensilien
Vereinswesen
Clubs und Vereine
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Politik und Gesellschaft

Aktuelles Geschehen
Aktuelles Geschehen und Schlagzeilen
Krieg und Konflikt
Frieden und Konfliktlösung
Gesellschaft
Gesellschaftspolitik
Lebensverhältnisse und Soziales
Wirtschaft
Wirtschaft allgemein
Wirtschaftsbereiche und -zweige
Politik, Staat und Internationales
Politik
Parlament, Regierung, tvlinisterien 
Parteien und politische Richtungen 
Wahlen
Militär und Armee 
Staat und Nationalität 
Internationale Organisationen 
Recht
Recht und Gericht 
Haft und Strafe
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Gramatický přehled 
k referenčním úrovním Al-B2^
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Satz
Positionen im Satz

Satz

Satz

Satz

AI

Satzklammer:

Er kann nicht
schwimmen.
(Modalverben)

Ich habe lange 
geschlafen. (Perfekt)

Wann kommen wir 
in Wien an? 
(trennbare Verben)

A2

' i i f S l i S Ä ® ''vvttev..

• ■'SÄ-;-

Bl B2

Hauptsatz:

Ich suche die Bahn
hofstraße. 
(Deklarativsatz)

Wann sehen wir uns? 
(W-Frage)

Sind Sie müde? 
(Ja/Nein-Frage)

Fahr langsam! 
(Imperativsatz)

n fi hj r:* i\ ru '• v> *-
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Präposition
temporal

Präposition lokal

weitere
Präpositionen

Al A2

Am 25. Juli /  Am 
Montag bin ich nicht 
da.
(als feste Wendung)
(Wie lange bleiben 
Sie?) -  Bis nächsten 
Dienstag.
Ich komme in einer 
Stunde, (als feste 
Wendung)
Ich komme um drei.
Ich arbeite von zwei 
bis sechs.
Es ist zwanzig 
(Minuten) vor acht,

y(AbJ^m

•;7c/̂ 5iriieÄcWRie/î  
;drei Jahrert}'^^m!~^f

Bl B2
im

Sie wohnt am Bahn- 
hofsplatz.
(als feste Wendung) 
Ich komme aus 
England/London: 
Ichwohm meiner

(als feste 
Erwähnt inPans^ 
Fahren Sie nach 
Wen t  ridcfrjOsierKU

Zum Bahnhof,} bitte, 
(als feste Wendung) Im

w f^oo

Ich fahre mit dem ' 
Auto.
(als feste Wendung) 
Das ist für die Reise.
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Artikelwort

Pronomen
Deklination

Pronomen

AI

unbestimmter
Artikel
bestimmter Artikel
Nullartikel
Negationsartikel
Possessivartikel
Demonstrativartikel:
der/das/dk

Personalpronomen 
Nominativ + Akku
sativ
Ich wohne in 
Hamburg.
Siekennt ihn:
Wie geht es dir?
(als feste vyénďung)

Persdhalpronomeh 
Enkoninit heute: ^

unpersönliches „es 
Wie geht es?
(als feste Wendung)

Derriönstrativ- 
pr^öm en:.»-̂  
der/das/die  ̂ - 
(Welcher Mantel ist 
deiner?) -  Der.

Indefinitprohomen: 
viele, nichts, etwas,

Das ist aber viel.

Interrogativ
pronomen: 
wer, was, wie viel, ... 
Wer ist das?
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Verb
Konjugation

Verb

Al

Präsens: Ausdruck 
von Aktuellem, Ver
gangenem, 
Gewohnheiten, 
Zukünftigem, Allge
meingültigem

Imperativ: (2. Pers.) 
Aufforderung, Kon
taktsignal 
Entschuldigen Sie! 
(als feste Wendung)

Präteritum: war, 
hatte (1. und 3. 
Pers.) + Modal
verben (müssen, 
können, wollen) s

Perfekt: einige 
wichtige Verben der 
AI-Liste (von , , . 
gehen^^hreh,^iS^ 
hehmen̂ s'clTilĝ  ̂
essen; inrii^n,kom- 
men̂  machen, 1 .) 
(nicht won haben ; 
uiid se/n)"̂ '" ’«’Tw ' -.J,.

Modalverben:' 1:' 3-  
mögert^musseri,

, körmen^oil^ni^t
■dürfen'''M̂ ^̂

' trennl^re 
der Liste ' *

Hilfsverben: hoben.i; 
sein ■



Příloha 3

Dotazník pro učitele ZŠ a gymnázií



Dotazník pro učitele

1/ Do jaké míry si žáci uvědomují potřebu cizího jazyka?

2/ Jak organizujete výuku?

3/Které učební aktivity považujete za nejúčinnější, děti zaujmou a nutí je usilovně pracovat?

4/ Které učební aktivity žáky nejvíce motivují?

5/ Které učební činnosti žáky nejvíce motivují?

6/ Které z učebních aktivit vytvářejí atmosféru, která podporuje účinnější učení?

7/ S jakou učebnicí pracujete, jak jste s ní spokojena? 
Jak s ní pracujete?
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8/ Jak řešíte ve třídě nedostatek motivace, únavu, nezájem?

9/ Co se Vám osvědčilo pro zpestření výuky?

10/ Snažíte se sami, aby výuka byla co nejpestřejší (stimulující uč. činnost, výběr uč. 
materiálu) nebo zapojujete žáky do rozhodování o průběhu hodiny, výběru činností? Jaké 
máte zkušenosti s žáky, kteří sami iniciují svou činnost o hodině, aktivně se zapojují do 
procesu učení?

11/ Používáte nějaké alternativní způsoby výuky? Jaké a s jakým výsledkem?

12/Podle čeho hodnotíte své žáky?

Zde máte prostor pro vyjádření k dané problematice:
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Příloha 4

Dotazník pro žáky a studenty



Dotazník pro žáky:

Ročník;

1/ Povazuješ znalost cizího jazyka za důležitou? Proč?

2/ Kolik cizích jazyků chceš umět a jaké?

3/ Jak se můžeš učit cizí jazyk?

možnosti-poslech písniček v cizím jazyce 
-díváš se na zahraniční filmy 
-hraješ počítačové hry 
-jezdíš na jazykové tábory 

Uveď možnosti, které tě napadnou;

4/ Jak a kde se setkáváš s cizím jazykem mimo školu?

5/ Co ti nejvíce pomáhá při učení cizího jazyk? 
možnosti-opakování slov nahlas

-kreslení obrázků do slovníčku 
-poslech magnetofonových nahrávek 
-setkání s cizinci a konverzace s nimi 
-dopisování 
-četba časopisů
-vzájemné učení se spolužákem (rozhovory v cizím jazyce)
-psaní slov na kartičky (z jedné strany slovíčko v cizím jazyce z druhé obrázek 

či český výraz 
Doplň vlastni zkušenosti;
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6/ Co bys chtěl v cizím jazyce umět? Čeho bys ciilčl dosáhnout? 
možnosti-napsat dopis

-psát básničky, pohádky, přibéliy 
-poradit cizinci 
-rozumět počítačové hře 

Dopb'! svůj konkrétní cil:

7/ Co ti při osvojování cizího jazyka dělá největší potíže? 
Poslech, čteni ústní projev, psaní 
Doplň konkrétně:

8/ Kterou učební činnost máš nejraději?

9/ Kterou učební činnost považuješ za nejúčinnější?

10/ Kterou učební činnost bys mohl dělat samostatně?

11/ Dokážeš najít své chyby při mluvení a psaní v cizím jazyce a vysvětlit je?

12/ Která učební činnost ti při výuce chybí?
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13/ Doplň:

M oje učení
Jde mi... 
Nezvládl jsem... 
Neumím...
Mám potíže s...

Hodina jazyka
Nejvíce se mi líbí.. 
Nejzajímavější je... 
Nelibí se mi.... 
Nejnudnější je ...

Doplň sám, jak bys zpestřil(a) hodinu cizího jazyka?
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Příloha 5

Příklady aktivizačniho materiálu pro žáky a studenty 
dle tematických okruhů^

H olschler, P.; Rabitsch, E. 1993, s. 117-127.



Bild 1 „Ein lustiger Verkäufer“

Verkaufssilualion; Szenisclies Nachspielen  d e r  dargestelllen Situation; 
Sammeln der  g e fu n d e n e n /e rd a c h te n  Waren; Was ruft der  Verkäufer, um 
Kunden anzu locken  (Marktschreier, Straßenverkäufer)? Wie ruft er  es? 
Wie können  die Waren sein (Sammeln en tsp rechender  Adjektive)? Was 
sagt der  Verkäufer, w e n n  er  mit se inem  Geschäft zufrieden w ar  (G efühls
äußerungen)? Ein K unde versucht,  den  Preis he run te rzuhande ln  (Streit
gespräch um den  zu h o h e n  Preis). Ü ben  des  Akkusativs.

Zum Thema: Einkäufen
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Bild 2 „Ein sclilcchter Traum“,

Äußern von em otiona len  Zuständen  -  negativer  und  positiver Arl; J e 
m anden  trösten (de r  Ju n g e  erzählt se iner  Mutter ...); Verbalisieren von 
Gefühlen (Wie fühlt sich der junge?) ;  Erzählen eigener  schöner /sch lech
ter Träume. Ülxin von N ebensä tzen  mit „daß“, z. B. Ich habe f>elrüumt, 

d a ß . . .

Zum T h em a : Wahrnehmung

Ein sch lech ter Traum!

Der Junge hatte einen schlechten Traum! Er wacht auf. 
o Zeichne seinen Traum! 
o Wie hat er sich gefühlt?
o Erzähle von einem schönen und von einem schlechten Traum, den du
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Bild 3 Familicnblunie“,

Aiigal)cn ni:K:lu,-n zur eigenen l'erson und  zu l’aniilienmitglieclern; Aus

künfte c in lio icn zu iie.stinimlen gefcMcIerten liinzeliieiten; Clciiörtcs wic- 

ciergebeii; Wortlelder zusanimenstellen (z. ü.: Liel^lingsessen, liobhy , 

ilaarfarljen ...).

Zum Thema: Information zur Person

D ie F am ilicnhlum e

Zeichne in die Blumen die Gesichter von Leuten, die du gerne magst! 
Dein Gesicht kommt in die Mitte.
Schreibe auf die Rückseite des Blattes;
-  alle Vornamen der Leute,
-  wie groß sie sind,
-  ihre Schuhgröße,
-  was sie gerne essen und trinken,
-  was sie gerne tun,
-  ihre Haarfarbe,
-  ihre Augenfarbe,
-  ihr Lieblingstier.
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Bild 4 „Ein merkwürdiger Koffer“,

Woilfclclcr (Rc-iscailikcl, Scliulhedarf ...),  je nach Bcsit/.cr des  KolTers 
(V()ri>al)e durcli Lelirer); Benennen /B eschrc il)en  des Inhalts; A nw eisun 
gen verstehen, geben  und  ausführen  („Zeige uns den roten Schlafanzug 

/,ahlvv(>rter („Im Koffer sind fünf Kleidungsstücke Spielen
einer en tsp rechenden  Szene (Kofferkonirolle auf  dem  I 'lughalen).

Zum Thema: Reisen und Verkehr

Ein m erkw ü rd iger Koffer!

Auf dem Flughafen wird ein merkwürdiger Koffer kontrolliert! 
o Zeichne fünf normale Dinge ein!
o Zeichne noch etwas ein, was eigentlich überhaupt nicht in diesen Koffer 

gehört!
o Was sagt der Zöllner? Was sagt der Besitzer des Koffers?
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Bild 5 „Ein neues Buch“,

Angaben m achen  zur e igenen  Person; Kurze Inhaltsangabe; Zusamiiien- 
stelien von liüt herarien; Begründen , w elche  Hücher w arum  gerne gele
sen w erden; Inhaltsangabe eines Huches, das m an schon gelesen hat; 
l 'ragen stellen/Antworten geben  zum Inhalt e ines  Huches.

Zum Thema : Freizeit und Unterhaltung

Ein neues Buch  

Das ist dein erstes Buch!
o Schreibe auf den Einband den Namen des Buches! 
o Zeichne ein passendes Bild auf die erste Seite! 
o Erzähle von deinem Buch! Was geschieht darin? 
o Auf der Rückseite des Buches steht oft, wer das Buch geschrieben hat. 

Was steht dort über dich?
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Zum Thema: Verpflegung
Bild 6 „Dein l.icb lingscsscn“

Sam nifln  von I.ichling.sgcriclitcn; Begründen, w arum  man etwas lieson- 
ders gern mag; Wie kann lissen schm ecken  („gut, sclileclit, süK, s a u e r ..

( iciranke; S lruklurieren/Kategorisieren d e r  .Sammlungen (l 'leischgerich- 
te, Vorspeisen, alkoholische G etränke ...); Kine Speisekarte  lesen, selbst 
erstellen; Kezepte aufschreiben; Sich nach Rezepten erku iu ligen , Aus
künfte  einholen; Anweisungen g e b e n  zum  K ochen /Z ubere i ten  von Spei
sen; Situationen im Lokal fbestellen, zahlen  ...).

^ ^ 4

D ein  Lieblingsessen

Dieser Junge ißt dein Lieblingsessen! 
o Wie heißt es? 
o Zeichne es! 
o Was trinkst du gerne?
o Wie wird dein Lieblingsessen gekocht? Erzähle davon!
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