
                                                                                                                               

 

Spojené království – Skotsko- Edinburgh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci projektu Erasmus + KA1 absolvovali čtyři pedagogové naší školy ve dnech 7.8. – 18.8.2017 

v Edinburghu metodické kurzy, jejichž náplní bylo využívání metody CLIL, jedná se o zkratku slov Content 

and Language Integrated Learning, což v překladu znamená integrovaná výuka předmětu a cizího jazyka.

 Tato vyučovací metoda je založená na výuce školního předmětu, a to prostřednictvím cizího jazyka, 

díky čemuž si žáci osvojují znalosti a dovednosti z obou předmětů (cizího jazyka i vyučovaného předmětu) 

současně.  

Mgr.  Ivana Bešťáková a Mgr. Lenka Skočdopolová navštívily kurz CLIL for Primary Learners, 

který byl zaměřen na výuku žáků prvního stupně základní školy. Učitelé druhého stupně - Mgr. Václav 

Kruntorád s Ing. Ditou Brabcovou pak dali přednost kurzu CLIL for Secondary Learners.  

Oba tyto kurzy byly organizovány jazykovou školou Edingurgh School of English. Školení probíhalo 

ve velmi přátelské a uvolněné atmosféře, což významně přispělo k navázání užší spolupráce s učiteli z cizích 

zemí. Probírané učivo si kantoři osvojili právě díky metodě CLIL, díky čemuž si mohli sami na sobě ověřit 

její účinnost. 

Odpolední a večerní aktivity organizované školou prohloubily jazykové dovednosti zúčastněných, 

přispěly k navázání pracovních kontaktů a v neposlední řadě také ke vzniku nových přátelství, které trvají 

dodnes. 

Nové vědomosti a dovednosti nyní pedagogové využívají nejen ve výuce cizího jazyka, ale také  

jiných předmětů a integrují tyto metody zejména v rámci projektu Erasmus+ K2 CLIL Prime, který se 

metodou CLIL zabývá. 

 

 

 

 



                                                                                                                               

 

CLIL kurz Němčina Berlín 2018 
 

           V červenci 2018 se náš učitel němčiny, Mgr. Václav Kruntorád, zúčastnil intenzivního 

dvoutýdenního kurzu němčiny v Berlíně - úroveň B1 / B2. Tento kurz byl zaměřen na rozšiřování slovní 

zásoby a poměrně náročnou německou gramatiku. 

 Tři odpoledne v týdnu byly vyhrazeny pro dvouhodinové lekce, kde se účastníci kurzu dozvídali 

informace nejen o německých reáliích, ale také o metodě CLIL.   

Tento kurz byl opravdu velmi náročný. A to nejen časově, ale také obsahově. Dokladem toho jsou 

přísně nastavené podmínky pro absolvování kurzu a získání závěrečného certifikátu. Posluchači se museli 

zúčastnit 6-8 vyučovacích hodin denně, z nichž mohli zameškat pouze 10%. Na konci každého týdne je pak 

čekal test s minimálně 70% úspěšností.  

Nespornou výhodou takto koncipovaných kurzů je to, že probíhají v daném jazykovém prostředí a 

jsou vedeny rodilými mluvčími. Jde určitě o nejlepší cestu, jak zlepšovat úroveň a rozšiřovat kompetence 

našich pedagogů. 

Nové metody CLIL jsou nyní zařazovány jak do hodin výuky německého jazyka, tak do hodin 

dějepisu na 2. stupni naší ZŠ.  

 
 
 

Metodické kurzy Anglie CAMBRIDGE – červenec 2018 
  

Na počátku letních prázdnin tři členky našeho pedagogického sboru – Mgr. Ivana Bešťáková, Mgr. 

Lenka Skočdopolová a Ing. Jana Topinková absolvovaly dvanácti denní školení v univerzitním městečku 

Cambridge. Jeho součástí bylo několik tematických kurzů, v nichž si pedagogové z různých koutů světa 

mohli prohloubit své znalosti.   

Mgr. Ivana Bešťáková se rozhodla pro kurz Creativity in the classroom, kde se seznámila s různými 

metodami výuky a v pozici žáka si všechny aktivity mohla sama vyzkoušet.   

Mgr. Lenka Skočdopolová navštívila kurz Bringing British Culture to Life, jenž byl zaměřen na 

poznávání anglické kultury. Součástí školení byly kromě teoretického výkladu také vycházky do místních 

kulturních institucí, např. muzea či galerie. 

Ing. Janu Topinkovou zaujal kurz Pronunciation and Story telling, díky němuž si zlepšila svou 

výslovnost a zjistila, že dokáže skládat básně nejen ve svém mateřském jazyce, nýbrž i v angličtině. Pod 



                                                                                                                               

 

vedením zkušeného školitele Adriana Underhilla si účastníci školení zahráli také krátké divadelní 

představení, které na konci kurzu předvedli ostatním.   

Kromě tematicky koncipovaných kurzů byly na výběr také velmi zajímavé workshopy vedené 

jednotlivými lektory. Spousta z nich pedagogům přinesla inspiraci k výukovým aktivitám, které mohou 

využít nejen v rámci výuky anglického jazyka. 

Kompenzací náročného studia byl bohatý kulturní program. Účastníci školení měli možnost 

prohlídky Londýna, katedrály Elle či návštěvy divadelního představení A Midsummer Night's Dream  (Sen 

noci svatojánské) v prostorách zahrady King´s College. 

Nové metody výuky jsou dnes využívány nejen v rámci hodin anglického jazyka, ale také v jiných 

předmětech.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


