Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných pĜedmČtĤ stĜední
školy.
ýíslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021

PěÍPRAVY NA HODINU
CIZÍ JAZYKY

Tyto pĜípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a
státním rozpoþtem ýeské republiky

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Amblerová SoĖa
TĜída: H1

PĜedmČt: nČmecký jazyk

pomocná slovesa
Použitá technika: dataprojektor

V þásti: nová látka

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
Žák porozumí nové látce.Orientuje se v gramatických kategoriích.
SprávnČ formuluje gram. Spojení. Zpracovává jednoduché vČty. Umí sestavit vČtu, použitelnou v
praxi.. SamostatnČ tvoĜí vČty s pomocnými slovesy.
Didaktické þlenČní hodiny
1) seznámení s kategorií pomocná slovesa
srovnání s þeským jazykem
pĜeklad, þasování
2)upozornČní na zmČny v þasování
opakování þasování nahlas, frontální zkoušení
3)procviþování - individuálnČ
- skupinovČ
cviþení na pomocná slovesa, fráze
4) zopakování látky
Metody
zkoušení - ústní
- písemné
didaktický test
frontální zkoušení
PomĤcky
dataprojektor
tabule
Hodnocení
aktivita
samostatnost

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Mgr. Amblerová SoĖa
TĜída: H1 - zaþáteþníci

PĜedmČt: nČmecký jazyk

Téma: pĜedložky se 4. pádem
Použitá technika: dataprojektor

V þásti: nová látka

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
Žák porozumí nové látce, umí logicky myslet.
Orientuje se v gramatických jevech. Formuluje jazykovČ a gramaticky správnČ gramatická spojení.
Zpracovává jednoduché vČty do správné gramatické pozice, umí formulovat samostatnČ, aktivnČ,
slovnČ i písemnČ základní gramatická spojení. Umí je využívat v praxi
Didaktické þlenČní hodiny
1).Seznámení s pĜedložkami se 3. pádem- písemnČ
- ústnČ
pĜeklad do ýJ
2). ústní zopakování skloĖování þlenu urþ.
tvoĜení 3.p. + þlenu urþ.
spojení pĜedložky se þlenem urþitým a neurþitým
3). procviþování - viz. Cviþení - doplĖování, oprava chyb,
obrýzky , SSD-1. díl 39/7199/6,8
4.) zopakování látky
Metody
výklad
ústní a písemné zkoušení
didaktický test
praktické zkoušení
PomĤcky
dataprojektor
tabule
Zhodnocení
samostatnost pĜi tvorbČ gramatických spojení
opakování ústní
podpora aktivity žáka
klasifikace aktivity a samostatnosti

chyb, obrázky, cviþení SSD -1. díl
39/5,6

.

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Amblerová SoĖa
TĜída: H 1 - zaþáteþníci

PĜedmČt: nČmecký jazyk

Téma: pĜedložky se 4. pádem
Použitá technika: dataprojektor

V þásti. nová látka

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
Žák porozumí novému uþivu, umí logicky myslet.
Orientuje se v gramatických jevech.
Formuluje jazykovČ a gramaticky správnČ gramatická spojení. Zpracovává jednoduché vČty
do správné gramatické pozice, umí formulovat samostatnČ a aktivnČ, slovnČ i písemnČ základní
gramatická spojení. Umí je využít v praxi.
Didaktické þlenČní hodiny
1) seznámení s pĜedložkami se 4.p.- písemnČ
- ústnČ
pĜeklad do þeštiny
2) ústní zopakování skloĖování þlenu urþ.
tvoĜení 4.p. + þlenu urþ.
spojení pĜedložky a urþ. a neurþ. þlenu
upozornit na zkrácené spojení pĜedložky a þlenu urþ.
3)procviþování, viz cviþení-doplĖování, oprava chyb, obrázky, obrázky,SSD. I. Díl
SSD I.díl str. 39/5,6
str.39./cv.7,199/6,8
4)zopakování pĜedložek a nejþastČjší obraty
Metody
ústní zkoušení
písemné zkoušení
didaktický test
praktické zkoušení
PomĤcky.
dataprojektor
tabule
Zhodnocení:
samostatnost pĜi tvorbČ gram spojení
klasické opakování
podpora aktivity žáka
klasifikace aktivity a schopnosti samostatnČ tvoĜit gram spojení

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Amblerová SoĖa
TĜída: H1- zaþáteþníci

PĜedmČt: nČmecký jazyk

Téma: þasování slabých sloves
Použitá technika: dataprojektor

V þásti: nová látka

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
Žák porozumí nové látce. Seznámí se s novými gramatickými kategoriemi.
Orientuje se v gram. jevech. Umí samostatnČ þasovat a tvoĜit jednoduché vČty. Umí je použít v
praxi
Umí je používat nové tvary sloves písemnČ i ústnČ.
Didaktické þlenČní hodiny
1) seznámení s novou látkou
porovnání s ýJ
2) vyþasování
upozornČní na pravidelnost a odchylky v þasování, upozornit na nejþastČjší chyby
3)procviþování -viz cviþení
4)zopakování, tvoĜení jednoduchých vČt

Metody
zkoušení - ústní
- písemné
-individuální
- frontální
PomĤcky
dataprojektor
tabule

Hodnocení
samostatnost

aktivita

I NVE S T I C E DO ROZ VOJ E VZ Dċ LÁVÁNÍ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Lenka BednáĜová
TĜída: H1, CR2

PĜedmČt: anglický jazyk

Téma: Na letišti - slovní zásoba
Použitá technika: interaktivní tabule, internet

V þásti: procviþování

PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
rozvoj komunikativní kompetence
rozvoj zpĤsobilosti uplatnit se v profesním životČ
Cíl:využití souhrnu poznatkĤ ( dané slovní zásoby ) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. Seznámení se slovní zásobou v oboru leteckého cestování
termíny: travel by air, check-in, weigh luggage, excess baggage, boarding card, passport control,
departure lounge, duty-free, také-off,gate, get on, board, hand luggage, overhead locker,
runway, fasten your seat belt, crew, baggage reclaim, pass through customs
2. Procviþování:
cviþení s využitím interaktivní tabule
úkol ve dvojicích: sestavení rozhovoru mezi pasažérem a pracovníkem odbavovací pĜepážky
3. Zhodnocení :
aplikace získaných poznatkĤ - využití Internetu pĜi zadaném úkolu:
najdi informace ( alespoĖ 3 zajímavé údaje ) o nČjakém letišti ve Velké Británii

I NVE S T I C E DO ROZ VOJ E VZ Dċ LÁVÁNÍ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Lenka BednáĜová
TĜída: H1A

PĜedmČt: Anglický jazyk

Téma: odborná slovní zásoba - jídelníþek, slovesa vaĜení
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: procviþování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
upevnČní odborné slovní zásoby, což vede k osvojení plynulé a efektivní komunikace, rozvoj
schopnosti sebehodnocení žákĤ i schopnost sledování pokroku v uþení
Cíl: využití souhrnu poznatkĤ ( odb. slovní zásoba )
Didaktické þlenČní hodiny:
1. Opakování již probrané odborné slovní zásoby:
druhy ovoce, zeleniny,maso, drĤbČž, ryby, pĜílohy
2. Seznámení s novou slovní zásobou:
Menu: Aperitifs
Starters, hors-d´oeuvres
Soups
Main meals
Garnishes
Sweets and Desserts
Beverages, drinks
slovesa vaĜení: fry, bake, roast, grill, smoke, stuff, boil, stew, cook, chop, dice, slice, mince,…
i jejich gramatické tvary
3. Procviþování odborné slovní zásoby:
cviþení s využitím interaktivní tabule
4. Zhodnocení:
využití dané slovní zásoby v oboru - sestavení vlastního jídelníþku

I NVE S T I C E DO ROZ VOJ E VZ Dċ LÁVÁNÍ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Lenka BednáĜová
TĜída: H1, CR1
PĜedmČt: anglický jazyk
Téma: pĜítomný þas prĤbČhový
Použitá technika: interaktivní tabule
V þásti: procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
rozvíjení komunikativní kompetence, zvyšování jazykové zpĤsobilosti potĜebné pro komunikaci
v cizojazyþném prostĜedí
Cil: Využití souhrnu poznatkĤ ( pĜítomný þas

prĤbČhový ) v praxi

Didaktické þlenČní hodiny:
1. Nová látka:
TvoĜení pĜít. þasu prĤbČhového
TvoĜení pĜíþestí prĤbČhového

pom. sloveso be + pĜíþestí prĤbČhové
It is raining.
Sloveso + ing: work - working
take - taking
run - running
Nepravidelné : lie - lying

Otázka: Is it raining?
Zápor: It isn´t raining.
Význam:
1. dČj právČ probíhající
2. blízká budoucnost, která je domluvena
2. Procviþování, využití poznatkĤ:
cviþení s využitím interaktivní tabule
3. Zhodnocení: schopnost aplikovat poznatky
PĜeklad krátkých vČt.

We are learning English.
I am meeting some friends tonight.

I NVES TI CE DO ROZVOJ E VZDċ LÁVÁNÍ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Lenka BednáĜová
TĜída: CR 2
PĜedmČt: anglický jazyk
Téma: sestavení životopisu
Použitá technika: interaktivní tabule
V þásti: procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
rozvoj komunikativní kompetence
rozvoj zpĤsobilosti uplatnit se i v profesním životČ, na trhu práce
Cíl: využití souhrnu poznatkĤ ( sestavení životopisu ) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. Opakování uþiva :
jaké informace by mČl životopis obsahovat, co je nejvíce dĤležité a proþ
2. Využití poznatkĤ:
rozvržení strukturovaného životopisu do jednotlivých sekcí
jejich seĜazeni dle logické posloupnosti
seznámení se s ukázkovým pĜíkladem
3. Procviþování látky s využitím interaktivní tabule
4. Zhodnocení:
aplikace získaných poznatkĤ s cílem sestavit si svĤj vlastní životopis v anglickém jazyce

I NVE S T I C E DO ROZ VOJ E VZ Dċ LÁVÁNÍ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Lenka BednáĜová
TĜída: H1

PĜedmČt: Anglický jazyk

Téma: Tázací zájmena
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: procviþování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
rozvíjení komunikativní kompetence, zvyšování jazykové zpĤsobilosti potĜebné pro komunikaci v
cizojazyþném prostĜedí
Cíl: Využití souhrnu poznatkĤ ( tázací zájmena ) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. opakování uþiva:
tvoĜení zjišĢovacích otázek: pomocné sloveso+podmČt+plnovýznamové sloveso
Do you speak English?
sloveso to be: inverzí
Are you good at English?
sloveso to have : inverzí
Have you got a car?
2. nová látka: tvoĜení doplĖovacích otázek
tázací zájmeno+ pomocné sloveso+ podmČt+ plnovýznamové sloveso
When does the film start?
sloveso to be:
When is the film?
sloveso to have:
Why have you got a car?
tázací zájmena: what, which,who, whose, where, when, how, why
3. Využití poznatkĤ, procviþování
cviþení s využitím interaktivní tabule
4. Zhodnocení: schopnost aplikovat poznatky v praxi
pĜeklad doplĖovacích otázek

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Eva Kropáþková
TĜída: H4

PĜedmČt: NEJ

Téma: Praha - pamČtihodnosti
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: osvojení, opakování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat:
Spolupracovat se spolužáky pĜi Ĝešení úkolĤ,úþastnit se aktivnČ diskuse k zadanému
tématu,rozvíjet hrdost na historii a kulturu svého národa.

Cíl: Využít obrazového materiálu k seznámení s nejznámČjšími památkami Prahy
Didaktické þlenČní:
1) Slovní zásoba k tématu -pĜeklad památek

Dokument programu POWER POINT
1þást prezentace -pĜiĜazovat výrazy
5 min
individuelnČ
frontálnČ
10 min

2) Základní informace o Praze - Výklad s
otázkami
(s návazností na pĜedchozí poslech textu o Praze -Královské cestČ z uþebnice)
3)Královská cesta
2.þást.prez.-mapa Prahy s oznaþením trasy
Královské cesty
5.min
Popsat kudy vede Královská cesta a vznik názvu této turistické cesty
4 zastavení
4)Památky na jednotlivých zastaveních Nám.republiky,StaromČstské námČstí, KarlĤv
most, Pražský hrad

3.þást.prez.:zobrazení památek s
popisem,následnČ bez popisu

10 min

Osvojit si názvy v nČmþinČ
individuelnČ
Doplnit základní informace k památkám - výklad+ využití textu z uþebnice
5) Další pamČtihodnosti Prahy

4.þást. prez. -obrazové zobrazení s popisem a
následnČ bez popisu
10 min

Václavské námČstí, Národní divadlo, Židovské
mČsto….
individuelnČ
Na základČ znalostí žákĤ z dČjepisu,z þeského jazyka zformulovat informace k místĤm v
nČm.jazyce

6)Test o Pražských památkách - diskuse o vlastních zážitcích z návštČvy Prahy

5 min

Hodnocení:aktivita žákĤ,schopnost vyjádĜit vlastní postoje a zážitky v nČmeckém jazyce,
idividuální hodnocení

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Eva Kropáþková
TĜída:H1 (H2)

PĜedmČt:NEJ

Téma: PĜedložky se 3.a 4.pádem, práce s textem
V þásti:procviþování gram.
uþiva,opakování,poslech

Použitá technika: Interaktivní tabule

PĜínos k rozvoji klíþovných kompetencí a prĤĜezových témat: Využít gramatických
znalostí pĜi vytváĜení popisu situace, souvislého projevu, porozumČt nČmeckému textu, podle
poslechu pracovat s textem,spolupracovat ve skupinČ, zapojit se do diskuse
Cíl:Upevnít používání pĜedložek se 3.a 4.pádem, PorozumČt slyšenému textu – písni
Didaktické þlenČní hodiny:
1.Zopakování uþiva: pĜedložky se 3.a 4.pádem

frontálnČ

5.min

jejich význam a používání
2)Procviþování pĜedložek na cviþení z uþebnice a na pĜíkladech polohy vČcí ve tĜídČ
individuálnČ

7.min

3) Procviþování gram. Uþiva s novou slovní zásobou
Využití dokumentu programu POWER POINT
a)nová slovní zásoba

1.þást prezentace
pĜiĜazovat nČmecké názvy k þeským
individuálnČ

b)popis polohy vČcí na obrázku

7.min

2.þást prezentace
doplĖovat pĜedložky do vČt podle obrázku
IndividuálnČ

3Poslech písnČ v nČm. Jazyce
a)poslech písnČ

10.min

POWER POINT - PíseĖ
IndividuálnČ

b)doplĖování chybČjících slov do textu písnČ podle poslechu

4.min

c)kontrola porozumnČní textu
frontílnČ

IndividuálnČ

12.min

Hodnocení: správnost Ĝešení zadaných úkolĤ, aktivita žákĤ pĜi procviþování,schopnost využívat
gramatických znalostí pĜi vyjadĜování.

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Eva Kropáþková
TĜída: H3 (H4)

PĜedmČt: NEJ

Téma: Kultura - hudba
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: opakování tématu

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
ocenit kulturní hodnoty, seznámit se s kulturou cizí zemČ, chápat národní odlišnosti,rozvíjet hrdost
na kulturu svého národa.

Cíl:Nácvik porozumČní slyšenému textu -poslechem nČm. písní pĜiblížit souþasnou nČm. kulturu
Didaktické þlenČní:
1) ěízená diskuse k tématu kultura : možnosti
kulturního vyžití v našem mČstČ, kultura a já divadlo, kino, hudba, výstavy…...
2) Práce s nahrávkou nČmecké písnČRammstein - ENGEL
a) poslech písnČ
b) poslech písnČ se sledováním textu
c)práce s textem
- urþovat poĜadí vČt v textu
kontrola správnosti Ĝešení
#NÁZEV?
3) Práce s nahrávkou nČmecké písnČNena- 99 LUFTBALLONS
a)poslech písnČ
b)þtení textu
c)interpretace písnČ
d)pĜeklad textu s využitím slovníku
e)kontrola správnosti pĜekladu

-frontálnČ

10.min.

Dokument programu POWER POINT
individuálnČ
1.þást prez.

4.min

2 þást prez.

10 min

3 þást prez.

4 min.

10min
4 þást prez

7 min
Hodnocení: aktivita žákĤ, zapojení do spoleþné
práce, individuální hodnocení.

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Eva Kropáþková
TĜída: H4

PĜedmČt: NEJ

Téma: Používání trpného rodu sloves s využitím odborné slovní zásoby -slovesa v kuchyni
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: osvojení, opakování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat:
EfektivnČ využívat znalostí z oboru gastronomie, úþastnit se aktivnČ diskuse,spolupracovat se
spolužáky pĜi Ĝešení úkolĤ, využívat znalostí z odborných pĜedmČtĤ.

Cíl: Upevnit si používání gramatických tvarĤ(trpného rodu) s využitím odborné slovní zásoby
Didaktické þlenČní:
1) Opakování uþiva
frontálnČ
TvoĜení pĜítomného a minulého þasu trpného
rodu
PĜetváĜení vČt z aktiva do pasiva
(využívání cviþní z uþebnice)
2) Využívání znalostí z gramatiky pĜi vytváĜení
a)PĜíprava slovní zásoby
individuálnČ

b)DoplĔovací cviþení

3) Vlastní sestavení receptu s využitím nové
osvojené slovní zásoby

15min.

textu -receptu
Využití dokumentu programu POWER POINT
1.þást.prez,:pĜiĜazovat þeské a nČmecké
ekvivalenty sloves
5 min.
2.þást,prez.:pĜiĜazovat pĜíþestí minulé k infinitivu
uvedených sloves
5 min.
3.þást.prez.:doplĖování vhodných pĜíþestí do vČt
10 min
10.min

práce ve skupinách

15 min

Hodnocení:aktivita žákĤ,míra zapojení do
spoleþné práce, idividuální hodnocení

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr.Eva Kropáþková
TĜída: H3 (H4)

PĜedmČt: NEJ

Téma:Gastronomie -Druhy masa
Použitá technika: Interaktivní tabule

V þásti: osvojení slov.zásoby,opakování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat:
prohloubit znalosti v oboru gastronomie,efektivnČ využívat znalostí odborných pĜedmČtĤ,chápat souvislosti znalostí z jiných oblastí,spolupracovat ve skupinČ pĜi Ĝešení daných úkolĤ
Cíl:RozšíĜení odborné slovní zásoby s využitím obrazového materiálu
Didaktické þlenČní hodiny:
1)Opakování slovní zásoby - Druhy masa /frontálnČ/
Využívání dokumentu progamu POWER
POINT
2)RozšíĜšní slovní zásoby
1.þást prezentace -obraz prasete s
a) VepĜové maso - þásti
oznaþenými
þástmi
S využitím znalostí s obor.pĜedmČtĤ pĜeklad nČmeckých výrazĤ
Opakování nové slovní zásoby
2.þást prez. -Obraz prasete bez popisu
b)HovČzí maso
3.þást prez. -Obraz krávy s popisem
PĜeklad výrazĤ do þeštiny
4.þást.prez- Obraz krávy bez popisu
Opakování nové slovní zásoby
ZpČtná kontrola správnoti osvojení
/ individuálnČ/
c)Telecí maso
5.þást. prez.-Obraz telete s popisem
d) Skopové maso
5.þást. prez.-Obraz ovce s popisem
e) Divoþina
6.þást prez. -Obrazy žvíĜat s popisem
f) DrĤbež
7.þást. prez - Obrazy ptactva s popisem
9.þást. prez - Obrazy bez popisu
Žáci si následnČ kontrolují správnost osvojení odborné slovní zásoby - druhy mas a þástí
3) SoutČž o nejvČtší poþet správných výrazĤ /
individuálnČ/

IndividuálnČ/
4)Skupinová práce- uvést využití masa pĜi pĜípravČ rĤzných pokrmĤ - druhy pokrmĤ
5) Zhodnocení - aktivita žákĤ, zapojení do skupinové práce, individuální hodnocení výkonĤ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující: Mgr. Blanka Miþanová
TĜída: H3, H4

PĜedmČt: NEJ

Téma: Moderní kuchynČ
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: výklad

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
osvojit si odbornou slovní zásobu, orientovat se v ní a umČt ji využívat ve svém oboru.
zkvalitĖovat svou odbornost a tím se lépe uplatnit na trhu práce
Cíl: Využití poznatkĤ v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1) Výklad za pomoci interaktivní tabule
Využití dokumentu programu POWER POINT
1. þást prezentace: bílé nádobí - slovní zásoba
2. "
"
: þerné nádobí- SZ
3. "
"
: pracovní náþiní pro kuchaĜe - SZ
4. "
"
:elektrické kuch. pĜístroje - SZ
5. "
"
: bílá kuch. elektronika - SZ
2)Procviþování /frontálnČ/
dokument programu POWER POINT
6. "
"
: úkoly: a) pojmenujte obrázky
b) odpovČzte na otázky

3) Procviþování / frontálnČ/
Využití cviþení z uþebnice "Deutsch in Gastronomie"
a) osvojení slovní zásoby k popisu jednotlivého náþiní

b) Ĝíci, co k þemu slouží, co se dá s pĜístrojem dČlat
c) cviþení: které náþiní /pĜístroj/ potĜebuji, když chci…./individuálnČ./
d) doplĖovací cviþení z uþebnice
4) Shrnutí uþiva
5) Zhodnocení: míra schopnosti osvojení poznatkĤ, aktivita žákĤ, individuální hodnocení žákĤ
za práci pĜi hodinČ

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Blanka Miþanová
TĜída: H3, H4

PĜedmČt: NEJ

Téma: NČmecká mČsta
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: opakování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
upevnit a prohloubit své znalosti o reáliích nČmecky mluvících zemí, rozšíĜit své kulturní obzory,
znát nejvýznamnČjší kulturní památky a zajímavosti nejvČtších nČmeckých mČst, jejich osobnosti
þi gastronomii
Cíl: získat pĜehled o nejvýznamnČjších mČstech SRN
Didaktické þlenČní hodiny:
1) Opakování uþiva ( frontálnČ )
A) Slovní zásoba k tématu: pĜeklad z Cj do Nej
B) Práce s mapou NČmecka: orientace na mapČ, ukázat hl. mČsto, spolkové zemČ, hory, Ĝeky
a nejvČtší mČsta SRN
C) Práce s obrazovým materiálem: dle obrazového materiálu pojmenovat mČsta þi další
zajímavosti
zemČ a podat o nich základní informace
D) Interaktivní tabule: dokument programu POWER POINT
a) celková prezentace dokumentu: NejvýznamnČší mČsta SRN / cca. 10 min./
znak mČsta, jeho poloha na mapČ, informace vložené textem:
Berlín, Mnichov, Kolín n/Rýnem, Frankfurt n/Mohanem, Hamburg, Drážćany, ěezno

b)prezentace po þástech: komentáĜ uþitele, otázky na žáky
2) Shrnutí, event.diskuze k tématu, vyjádĜení vlastních zážitkĤ z návštČvy SRN
3) Zhodnocení: míra schopnosti osvojení si nejdĤležitČjších informací a získání pĜehledu, aktivita
žákĤ, zapojení do diskuze,vyjádĜení vlastního názoru

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Blanka Miþanová
TĜída: H3, H4

PĜedmČt: Nej

Téma: Salcburk
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: opakování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
prohloubit a upevnit své znalosti o reáliích nČmecky mluvících zemí, rozšíĜit své kulturní obzory,
znát nejvýznamnČjší kulturní památky a zajímavosti mČsta, jeho osobnosti a gastronomii
Cíl: získat kulturní pĜehled o Salcburku, využít poznatky v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1) Opakování uþiva (frontálnČ):
A) Slovní zásoba k tématu: pĜeklad z þj do nej
B) Práce s mapou Rakouska: orientace na mapČ, hl. mČsto, spolkové zemČ, poloha Salcburku
C) Práce s plánkem mČsta: vyjmenovat nejznámnČjší pamČtihodnosti mČsta a urþit jejich polohu
na plánku
D) Práce s obrazovým materiálem: pojmenovat historické památky, významné osobnosti

E) Interaktivní tabule: dokument programu POWER POINT
prezentace dokumentu: / po þástech/ :
a)památky, osobnosti, zajímavosti: komentáĜ uþitele, pĜeklad textĤ na prezentaci, otázky na žáky
b)poslech písnČ " Rock me Amadeus" a práce s jeho textem
2)Shrnutí látky, event. diskuze k tématu, vyjádĜení vlastních zážitkĤ z návštČvy Salcburku
3) Zhodnocení: míra schopnosti osvojení si nejdĤležitČjších informací a získání pĜehledu, aktivita
žákĤ, zapojení do diskuze, vyjádĜení vlastního názoru

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Blanka Miþanová
TĜída: H4

PĜedmČt: Nej

Téma: Trpný rod
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: výklad,procviþování

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
osvojit si gramatický jev hojnČ používaný v nČmþinČ, umČt jej využít v praxi a ve svém oboru,
spolupracovat se spolužáky pĜi Ĝešení problému
Cíl: osvojit si pasivum a umČt jej aplikovat v praxi / popis pĜípravy pokrmĤ, recepty /
Didaktické þlenČní hodiny:
1)Výklad : dokument programu POWER POINT
Trpný rod:
a) pĜítomný þas: pĜehled jeho tvoĜení na interakt. tabuli
2)Procviþování: /frontálnČ/ dle cviþení na interakt. tabuli : doplĖovací cv., pĜevod vČt z aktiva
doplĖovací cviþení, pĜevod vČt z aktiva do pasiva, Co se kde dČlá?/= spojování a tvorba vČt
v pasivu/
3)Výklad:
b) préteritum a perfektum: pĜehled jeho tvoĜení na
interakt. Tabuli

interakt. tabuli

4)Procviþování: /frontálnČ/ dle cviþení na interakt tabuli/
a) pĜevádČní zadaných vČt do préterita a perfekta
b) pĜevod frází do
"
"
c) pĜeklad vČt v pasivu z NEJ do CJ
d) práce s receptem:/individuálnČ/: pĜevod z aktiva do pasiva /nafocený materiál/
Další procviþování : dle cviþení z uþebnice NČmþina pro jazykové školy / 2.díl / nebo rĤzných
uþebnic nČmecké gramatiky þi doplĖkových materiálĤ
5)Shrnutí látky
6) Zhodnocení: míra schopnosti osvojit si daný gramatický jev, schopnost transformace z aktiva
do pasiva, aktivita žákĤ, spolupráce žákĤ pĜi Ĝešení problému

projekt: Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
PĜíprava na hodinu
Vyuþující:Mgr. Blanka Miþanová
TĜída: H3, H4

PĜedmČt: Nej

Téma:VídeĖ
Použitá technika: interaktivní tabule

V þásti: opakování uþiva

PĜínos k rozvoji klíþových kompeterncí a prĤĜezových témat
prohloubit a upevnit své znalosti o reáliích nČmecky mluvících zemí, rozšíĜit své kulturní obzory,
prohlubovat znalosti v oboru gastronomie, znát nejvýznamnČjší kulturní památky a instituce
VídnČ, její osobnosti a gastronomii, vyĜešit zadané úkoly
Cíl: Využít souhrn poznatkĤ v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1) Opakování uþiva (frontálnČ)
A) Slovní zásoba k tématu: pĜeklad z Cj do Nej
B) Práce s mapou Rakouska: urþit polohu mČsta, jeho statut, základní data
C) Práce s plánkem mČsta: vyjmenovat nejznámnČjší památky mČsta a urþit jejich polohu na
plánku
D) Práce s obrazovým materiálem: dle obrazového materiálu pojmenovat hist. památky mČsta,
významné osobnosti a podat o nich základní informace
E) Interaktivní tabule : dokument programu POWER POINT
a)celková prezentace mČsta:

plánek mČsta, jeho znak, data, centrum - Hofburg, Schönbrunn, Chrám sv. ŠtČpána, Belveder,
Státní opera, radnice, parlament, Hradní divadlo, nám. Marie Terezie, moderní architektura:
Hundertwasserhaus, Donauturm, Haashaus, UNO City, Prater, vídeĖské speciality.
b)prezentace mČsta po þástech: komentáĜ uþitele, otázky na žáky
c) Ĝešení zadaných úkolĤ ( individuálnČ )
2) Shrnutí, event.diskuze k tématu, vyjádĜení vlastních zážitkĤ z návštČvy VídnČ
3) Zhodnocení: míra schopnosti osvojit si nejdĤležitČjší informace, aktivita žákĤ, individuální
hodnocení











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Jana Markytánová
TĜída: H4
Téma: Londýn
Použitá technika: multimediální tabule
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat

PĜedmČt: ANJ
V þásti:výklad, procviþování, zkoušení

Komunikativní kompetence, jazykové a gramatické struktury, obþanská kompetence.
Reálie anglicky mluvících zemí, práce s informacemi v cizím jazyce.

Cíl: Poznání hlavního mČsta Velké Británie s využitím Ĝeþových a gramatických dovedností. Následné uplatnČní
V samostatném ústním projevu

Didaktické þlenČní hodiny:
1) Seznámení s cílem hodiny
Motivaþní otázky
2) Prezentace v power pointu – fotografie s názvy pamČtihodností mČsta a komentáĜ k jednotlivým objektĤm
Využití receptivních Ĝeþových dovedností – poslech s porozumČním
3) Procviþování – prezentace fotografií bez názvu, studenti dopisují na multimediální tabuli názvy objektĤ
A s využitím svých Ĝeþových kompetencí reprodukují získané informace
4) Zhodnocení : schopnost pracovat se získanými informacemi
5) Domácí úkol: pĜipravit si samostatný ústní projev na základČ získaných informací

6) V následující hodinČ : klasifikace produktivních Ĝeþových dovedností a znalostí reálií s využitím
prezentace na multimediální tabuli.











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující:Mgr. Jana Markytánová
TĜída: H4
Téma: New York
Použitá technika. Multimediální tabule
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat

PĜedmČt: ANJ
V þásti: výklad, procviþování, zkoušení

Komunikativní kompetence, jazykové a gramatické struktury, obþanská kompetence
Reálie anglicky mluvících zemí, práce s informacemi v cizím jazyce

Cíl: Získání informací o New Yorku s využitím Ĝeþových a gramatických kompetencí. Následné uplatnČní
Samostatného ústního projevu.
Didaktické þlenČní hodiny:
1) Seznámení se s cílem hodiny
Motivaþní otázky
2) Prezentace v Power pointu na multimediální tabuli: fotografie s popisy názvĤ zajímavých objektĤ a
komentáĜ k nim. Využití receptivních Ĝeþových dovedností – poslech s porozumČním
3) Procviþování: Prezentace už známých objektĤ bez popisĤ. Studenti na multimediální tabuli dopisují
názvy a s využitím svých komunikativních kompetencí samostatnČ reprodukují získané informace.
4) Zhodnocení: schopnost pracovat ze získanými informacemi
5) Domácí úkol: pĜipravit si samostatný ústní projev na základČ získaných informací.
6) V následující hodinČ: klasifikace produktivních Ĝeþových dovedností a znalostí reálií s využitím
prezentace na multimediální tabuli











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Jana Markytánová
TĜída: H4
Téma: Praha
Použitá technika: multimediální tabule
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat

PĜedmČt: ANJ
V þásti:výklad, procviþování, zkoušení

Komunikativní kompetence, jazykové a gramatické struktury, obþanská kompetence.
Reálie ýeské republiky, práce s informacemi v cizím jazyce.

Cíl: S využitím Ĝeþových a gramatických kompetencí podat v cizím jazyce informace o hlavním mČstČ
ýeské republiky.

Didaktické þlenČní hodiny:
1) Seznámení s cílem hodiny
Motivaþní otázky
2) Prezentace v power pointu – fotografie s názvy pamČtihodností mČst a komentáĜ k jednotlivým objektĤm.
Využití receptivních Ĝeþových dovedností – poslech s porozumČním.
Dialog : studenti komunikují na základČ znalostí reálií a Ĝeþových kompetencí.
3) Procviþování: prezentace fotografií bez názvĤ, studenti doplĖují na multimediální tabuli názvy objektĤ
S využitím svých Ĝeþových kompetencí a reprodukují získané informace.
4) Zhodnocení: schopnost pracovat se získanými informacemi
5) Domácí úkol: pĜipravit si samostatný ústní projev na základČ získaných informací

6) V následující hodinČ: klasifikace produktivních Ĝeþových dovedností a znalostí reálií s využitím
Prezentace na multimediální tabuli











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující:Mgr. Jana Markytánová
TĜída: H3
Téma:Trpný rod
Použitá technika: multimediální tabule
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat

PĜedmČt:ANJ
V þásti:výklad, procviþování uþiva

Gramatické struktury
Schopnost aplikovat znalosti þeského jazyka – rod þinný a trpný na gramatické struktury cizího jazyka

Cíl: tvoĜení trpného rodu v anglickém jazyce a následná aplikace ve vČtných strukturách
Didaktické þlenČní hodiny
1)Seznámení s cílem hodiny – gramatické struktury trpného rodu
2) Opakování tvoĜení þasĤ v þinném rodČ – frontálnČ, ústní cviþení
3) Výklad – prezentace v Power pointu – struktury tvoĜení trpného rodu v pĜítomném þase prostém, pĜítomném
þase prĤbČhovém, v minulém þase, pĜedpĜítomném a budoucím þase.Gramatické struktury a konkrétní pĜíklady.
4) Procviþení – doplĖování tvarĤ do cviþení na multimediální tabuli
5) Zhodnocení, závČr











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující:Mgr. Jana Markytánová
TĜída: H4
Téma: Washington
Použitá technika : multimediální tabule
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat

PĜedmČt: ANJ
V þásti: výklad, procviþování, zkoušení

Komunikativní kompetence, jazykové a gramatické struktury, obþanská kompetence.
Reálie anglicky mluvících zemí, práce s informacemi v cizím jazyce.

Cíl: Poznání hlavního mČsta USA s využitím Ĝeþových a gramatických dovedností . Následné uplatnČní
samostatného ústního projevu.
Didaktické þlenČní hodiny:
1) Seznámení s cílem hodiny
Motivaþní otázky
2) Prezentace v Power pointu – fotografie s názvy pamČtihodností mČsta a komentáĜ k jednotlivým objektĤm
Využití receptivích Ĝeþových dovedností – poslech a porozumČním
3) Procviþování – prezentace fotografií bez názvĤ, žáci dopisují na multimediální tabuli názvy objektĤ
a
s využitím svých komunikativních kompetencí reprodukují získané informace
4) Zhodnocení : schopnost pracovat se získanými informacemi
5) Domácí úkol: pĜipravit si samostatný ústní projev na základČ získaných informací
6) V následující hodinČ: klasifikace produktivních Ĝeþových dovedností a znalostí reálií s využitím prezentace na
multimediální tabuli.











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Michal RychtaĜík
TĜída: H3
PĜedmČt: Francouzský jazyk
Téma: ýíslovky
Použitá technika: Interaktivní tabule
V þásti: Procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
Rozvíjení komunikativní kompetence, zvyšování jazykové zpĤsobilosti potĜebné pro komunikaci v cizojazyþném
prostĜedí
Cíl: Využití souhrnu poznatkĤ ( þíslovky ) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. opakování uþiva: þíslovky od 0 – 20 – Žáci obdrží míþek. První žák hodí tento míþek nahodilému
spolužákovi a vysloví libovolnou þíslovku þesky. Nahodilí spolužák má za úkol vyslovit danou þíslovku
francouzsky. K dalšímu procviþování již probrané látky lze využít cviþebnici uþebnice Connections I. þi
nápadĤ uvedených v knize Connections I, Livre de professeur.
2. nová látka: þíslovky od 21 – 100 – V prvé ĜadČ slyší žáci nové þíslovky aniž by vidČli jejich grafickou
podobu. V druhé ĜadČ si z uþebnice opíší grafickou podobu þíslovek.
3. využití poznatkĤ, procviþování – cviþení s využitím interaktivní tabule a) Žáci vyslechnou nČkteré
þíslovky. Jeden po druhém pĜistupují k interaktivní tabuli a spojují jednotlivé þíslovky napsané þíslicemi
s danými þíslovkami napsané slovem. b) V následujícím cviþení žáci kreslí balónky. V každém balónku
je þíslovka. Provázek každého balónku by mČl skonþit u správné þíslovky. c) V dalším cviþení mají žáci
za úkol hádat þíslovky. Prozrazeno je jim pouze poþáteþní þíslo a poþet hlásek. d) Dále mají za úkol
nakreslit nČkolik obrázkĤ ne do prostĜed tabule. NáslednČ slyší od vyuþujícího vČty. NapĜ. þíslo 5 je
fotografický pĜístroj. Jejich úkolem je ke každému obrázku napsat danou vČtu. e) V tomto cviþení žáci
mají vyjádĜit þasové údaje. Mají zadané vČtiþky s þasovými údaji. Kreslí na interaktivní tabuli hodiny
s konkrétním þasovým údajem.
4. zhodnocení: schopnost aplikovat poznatky v praxi











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Michal RychtaĜík
TĜída: H3
PĜedmČt: Francouzský jazyk
Téma: odborná slovní zásoba - jídlo
Použitá technika: Interaktivní tabule
V þásti: Procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
UpevnČní slovní zásoby, což vede k osvojení plynulé a efektivní komunikace,
Rozvoj schopnosti sebehodnocení žákĤ i schopnost sledování pokroku v uþení
Cíl: Využití souhrnu poznatkĤ ( odborná slovní zásoba ) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. opakování již probrané slovní zásoby: z uþebnice Connections Niveau 1 – Žáci kreslí na tabuli obrázky
slovíþek, které znají. Ostatní rozdČlení do skupin mají za úkol uhodnout slovo a vyslovit ho nahlas
francouzsky.
2. nová slovní zásoba: vlastní materiály
3. využití poznatkĤ, procviþování – cviþení s využitím interaktivní tabule - a) V prvním cviþení žáci hledají
odpovČdi na malé rébusy. b) V druhém cviþení je úkolem pĜiĜadit správné þleny. c) Žáci kreslí obrázky
zadané slovní zásoby ve francouzštinČ na interaktivní tabuli. d) V tomto cviþení mají za úkol znovu spojit
rozdČlená slova, pĜepsat je a pĜeložit do þeštiny. e) V tomto cviþení žáci procviþují vyjádĜení množství.
PĜipojují dané množství s danou potravinou. NáslednČ mají napsat co daná spojení vyjadĜují. f) Úkolem
je pĜiĜadit dané jídlo podle toho, zda-li se jí k snídani, ke svaþinČ, k obČdu, þi k veþeĜi. g) Žáci se
vyjadĜují písemnČ na téma: co jíš k snídani?..... h) V posledním cviþení je úkolem vyjádĜit co daní žáci
preferují k obČdu, svaþinČ þi veþeĜí. DoplĖují zde správný dČlivý þlen.
4. zhodnocení: využití dané slovní zásoby v oboru – sestavení vlastního jídelníþku











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Michal RychtaĜík
TĜída:
PĜedmČt: Francouzský jazyk
Téma: opakovací lekce: þleny, dopis, slovní zásoba (potraviny, lid. tČlo, þinnosti)
Použitá technika: Interaktivní tabule
V þásti: Procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
Rozvíjení komunikativní kompetence, zvyšování jazykové zpĤsobilosti potĜebné pro komunikaci v cizojazyþném
prostĜedí
Cíl: Využití souhrnu poznatkĤ (þíslovky) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. opakování uþiva: správné zvolení þlenu ve francouzské vČtČ (neurþitý, urþitý, dČlivý þlen), napsání
dopisu za úþelem zopakování probraného a zopakování probrané slovní zásoby viz. pĜedešlé pĜípravy
na hodinu
2. nová látka: žádná
3. využití poznatkĤ z opakování, procviþování – cviþení s využitím interaktivní tabule a) Žáci zakroužkují
správnou odpovČć , správný þlen. b) V tomto cviþení je úkolem vepsat mezery mezi slova, aby vČta
dávala smysl. c) Žáci vpisují do 3 kolonek slĤvka podle toho, patĜí-li k potravinám, tČlu þi þinnostem. d)
Žáci mají za úkol napsat dopis nČkomu ze své tĜídy. PĜíprava probíhá v lavici. Poté jde jednotlivec
napsat dopis na interaktivní tabuli. e) V posledním cviþení opakujeme písemnČ použití þlenĤ ve
francouzštinČ.
4. zhodnocení: schopnost aplikovat poznatky v praxi











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Michal RychtaĜík
TĜída:
PĜedmČt: Francouzský jazyk
Téma: využití sloves: hrát, mít rád, nemít rád, chtít, umČt þinnosti
Použitá technika: Interaktivní tabule
V þásti: Procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
Rozvíjení komunikativní kompetence, zvyšování jazykové zpĤsobilosti potĜebné pro komunikaci v cizojazyþném
prostĜedí
Cíl: Využití souhrnu poznatkĤ
Didaktické þlenČní hodiny:
1. opakování uþiva: V prvé ĜadČ si žáci zopakují slovesa jouer à, aimer, ne pas aimer. K tomu použijeme
velkou papírovou hrací kostku. Co þíslo na kostce to jedna osoba. Daná osoba hodí hrací kostkou a
podle þísla vyþasuje danou osobu zadaného slovesa.
2. nová látka: þasování sloves vouloir a savoir – Bude se vycházet z uþebnice Connections Niveau 1 a
z cviþebnice Connections Niveau 1 – Žáci si vyþasují písemnČ tato slovesa do sešitu. V druhé ĜadČ si
ústnČ procviþíme tvoĜení záporu a otázek tČchto sloves.
3. využití poznatkĤ, procviþování – cviþení s využitím interaktivní tabule – a) Úkolem tohoto cviþení je pod
vČtu Jaime nakreslit to co má daná osoba ráda. Pod vČtu Je n´aime pas zas to co ráda nemá. Dopisuje i
do mezer v daných vČtách. b) V tomto cviþení žák kreslí srdíþko u þinnosti, kterou má rád a roztržené
srdíþko u þinností, které rád nemá. Píše i kladnou þi zápornou formu slovesa mít rád. c) Úkolem v tomto
cviþení je sestavit vČty, které nám nČjaký šotek pomíchal. d) V tomto cviþení žáci provádČjí rozhovor
s ostatními spolužáky na téma: Kterou þinnost umíš a kterou ne. Na interaktivní tabuli pak zaznamená
ano þi ne a prezentuje jednu vybranou osobu ze tĜídy na dané téma. Ostatní kontrolují správnost
odpovČdí.
4. zhodnocení: schopnost aplikovat poznatky v praxi











PĜíprava na hodinu - projekt Využití ICT ve výuce všeobecnČ vzdČlávacích pĜedmČtĤ
Vyuþující: Mgr. Michal RychtaĜík
TĜída: H3
PĜedmČt: Francouzský jazyk
Téma: Lidské tČlo
Použitá technika: Interaktivní tabule
V þásti: Procviþování
PĜínos k rozvoji klíþových kompetencí a prĤĜezových témat
UpevnČní slovní zásoby, což vede k osvojení plynulé a efektivní komunikace,
Rozvoj schopnosti sebehodnocení žákĤ i schopnost sledování pokroku v uþení
Cíl: Využití souhrnu poznatkĤ ( lidské tČlo ) v praxi
Didaktické þlenČní hodiny:
1. opakování uþiva: obliþej
Studenti pracují se z domova pĜinesenými výstĜižky fotografií známých osobností. Jejich úkolem bude
popsat obliþej tČchto osobností pĜed spolužáky.
Ve druhé fázi vyuþující promíchá dané fotografie a rozdá je. Každý student bude mít za úkol vymyslet
popis dané osoby na fotografii. Na ostatních bude pak poznat, o jakou osobnost se jedná.
2. nová látka: lidské tČlo
Studenti mají za úkol najít na internetu libovolný obrázek lidského tČla. Obrázek pĜenesou
na interaktivní tabuli.
Studenti hledají slovíþka na dané téma buć na internetu þi ve slovníþku i s výslovností.
Následuje procviþování výslovnosti slovíþek a jejich pĜipisování k staženému obrázku tČla.
Studenti vyslovují jednotlivé þásti tČla, které vyuþující ukáže. PĜíklad: „Montrez-moi
votre tête.“, „Ukažte mi hlavu.“
V další þásti hodiny probČhne procviþování probrané slovní zásoby pomocí interaktivní tabule.
V první aktivitČ budou mít studenti za úkol namalovat na interaktivní tabuli svĤj autoportrét.
Jejich úkolem bude pĜi kreslení komentovat postup. NapĜíklad: „Je dessine tout d´abord....“,
„NedĜíve nakreslím...“ PopĜípadČ kreslící mĤže položit otázku spolužákĤm. „Qu´est-ce que je
dessine maintenant?“, „Co nyní kreslím?“ OdpovČdí by mohla být vČta: „Tu dessines ta....“
„Kreslíš svou....“ V tomto cviþení se procviþuje slovní zásoba na dané téma a pĜivlastĖovací
zájmena.

3. využití poznatkĤ, procviþování – cviþení s využitím interaktivní tabule
4. zhodnocení: schopnost aplikovat poznatky v praxi

