
BANKA NÁPADŮ CLILOVÝCH
AKTIVIT 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

VÝSTUP Z PROJEKTU ERASMUS+



CO V BANCE NAJDETE?
NÁMĚTY CLILOVÝCH AKTIVIT DO RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ A 
ROČNÍKŮ





1. ROČNÍK

Language of learning Triangle, rectangle, circle, 
square, window, door , 
friend, chair

Language for learning What is this? Point. Say
the rhyme

Scaffolding Geometric shapes

Timing 10 min

Reflection Nejprve si natrénujeme 
geometrické tvary, 
ukazuji na tvary, děti 
pojmenovávají. 
Poté nacvičíme básničku, 
při které ukazujeme na 
správné věci z říkanky.
Básničku lze použít při 
zahájení každé hodiny 
matematiky.
Rhyme
Triangle, rectangle, circle, 
square,
Point to the window,
Point to the door.
Triangle, rectangle, circle, 
square.
Point to your friend,       
sit on your chair.



1. ROČNÍK Language of learning 0-10, plus, minus, equals, count

Language for learning Say it in English, count

Scaffolding Pracovní sešit M

Timing Průběžně celou vyučovací hodinu

Reflection Nejprve procvičení čísel do 10, např. 
počítání předmětů ve třídě. Při 
distanční výuce lze využít kolo štěstí v 
aplikaci Wordwall
https://wordwall.net/resource/24011
041/read-the-numbers
Poté žáci čtou příklady z pracovního 
sešitu česky, postupně i v angličtině.
Respektování svobody volby - žáci si 
mohli zvolit, zda příklad přečtou v 
češtině či angličtině.



1. ROČNÍK
Language of learning One, two, three, four, fiv

e, six, seven, eight, nine, 
ten.

Language for learning Count. Sing a 
song. Where is the num
ber …? Point.

Scaffolding Karty s čísly, píseň

Timing 10 min.

Reflection Žáci společně říkali řadu 
čísel 1 – 10, počítali 
různé předměty ve 
třídě, zpívali píseň 
s čísly, reagovali na 
otázku 
https://www.youtube.c
om/watch?v=Yt8GFgxlIT
s 
„ Where is the number (
one, two, four,…)?“ a 
hledali po třídě karty se 
správnými čísly, 
ukazovali na ně.



1. ROČNÍK

Language of learning Numbers 1- 20

Language for learning Play the game 
BINGO. Write three numb
ers from 1 to 20. Listen 
and find numbers.

Scaffolding Mazací tabulka, fix, 
soubor čísel od 1 do 20.

Timing 10 min

Reflection Žáci si zapíší na tabulku tři 
různá čísla v rozmezí od 
11 do 20. Učitel náhodně 
vybírá čísla, říká je 
anglicky a žáci kontrolují, 
zda jsou napsaná na jejich 
tabulce. V okamžiku, kdy 
mají označena všechna tři 
čísla, volají BINGO!



2. ROČNÍK

Language of learning Triangle, rectangle, circle, 
square, shapes

Language for learning Draw, colour, point 
to, How many… can you s
ee?

Scaffolding Dřevěné geometrické 
tvary, pracovní list

Timing 30 min

Reflection Během všech činností žáci 
používali 
pojmy Language of learni
ng. Po hmatu poznávali 
geometrické tvary a 
pojmenovávali je. Aktivně 
plnili úkoly na pracovním 
listu a odpovídali na 
otázku: How many triangl
es ( rectangles, circles, sq
uares ) can you see?

Pracovní list:
https://www.education.c
om/worksheet/article/ba
sic-shapes-color-and-
count-2018/ 



2. ROČNÍK Language of learning Times, divided by, equ
als, numbers

Language for learning Count, result, read, pic
k up, Is it OK?

Scaffolding Karty 
s číslicemi, znaménka 
. , : na velkých kartách

Timing 20 minut
Reflection Po upevnění 

násobilkových spojů 
učitel zadává dětem 
příklady anglicky, žáci 
zvedají správné 
výsledky na malých 
kartách. Následně žáci 
sami tvoří příklady 
anglicky pro ostatní, 
nově zapojovali 
anglické 
pojmy times, divided b
y. Poté tvoří sami 
příklady na násobení a 
dělení, které následně 
počítají ve skupině.



3. ROČNÍK

Language of learning Point, 
line, the point is/isn´t o
n the line

Language for learning Draw, show, name, 
use the ruler, get a pen
cil

Scaffolding Provázek, názornost 
(žáci = body)

Timing 40 min, aktivita skrz 
celou vyučovací 
hodinu

Reflection Žáci aktivně používali 
pojmy Language of lear
ning, rozlišovali podle 
obrázku tvary 
sloves is/isn´t on the lin
e, rýsovali podle 
anglických pokynů 
učitele či spolužáka, 
anglický jazyk byl 
průvodním jazykem po 
celou vyučovací 
hodinu



6. ROČNÍK

Language of learning Decimal, fraction, natural 
number, one half, one 
third, quarter, one hundre
dth, one tenth.

Language for learning Can you read these 
numbers in English?Can
you write these numbers?
Can you sort these 
numbers?

Scaffolding Tabulka na hru Bingo, karti
čky s čísly.

Timing 25 minut
Reflection Žáci pracují ve dvojicích. K

aždá dvojice má kartičky s
čísly. Jejich
úkolem je roztřídit čísla do
tří
sloupců -
zlomky, desetinná čísla, př
irozená čísla. Společná ko
ntrola -
čtení čísel nahlas v anglick
ém jazyce.
Druhá část - hra Bingo -
navazuje na předchozí akt
ivitu -
využití čísel z kartiček.



6. ROČNÍK

Language of learning Ring, circle, square, rectangle, 
triangle, radius, line, segment of 
line.

Language for learning Can you draw ring/square/circle/ line 
etc.?
Can you say in English, what can you 
see in the picture?

Scaffolding Slovní zásoba, pracovní list, online 
aplikace.

Timing 20 minut
Reflection Žáci využívají slovní zásobu, kterou si

upevňují a obohacují prostřednictvím
clil aktivity. Osmisměrka - úkol: 
Vyhledej v osmisměrce rovinné
útvary (pojmy jsou v anglickém
jazyce). Společná kontrola - hlasité
čtení vyhledaných pojmů.
Úkol 2 - dokážeš načrtnout
dané rovinné útvary - otázky, 
odpovědi v anglickém jazyce.
Úkol 3 - křížovka -
ověření nově získaných pojmů -
obrázky rovinných útvarů - pojmenuj
je (anglicky).





6. ROČNÍK

Language of learning Plus, times, minus, divided by, equals, 
numbers.

Language for learning Can you count …? Can you write …?
Can you read…?
Do you know the result?
Is it ok?

Scaffolding Trimino - skládání pojmů (česky-
anglicky), karty s příklady.

Timing 20 minut
Reflection Žáci využívají slovní zásobu, kterou si

upevňují a obohacují prostřednictvím clil
aktivity.Práce ve dvojici - žáci skládají
útvar z kartiček - pojmy (anglicky-česky) 
potřebné pro následující aktivitu -
počítání. Ověření znalostí potřebných
pojmů. Počítání zadaných
příkladů jednotlivec nahlas -
užívání anglických pojmů. Roli učitele
střídají žáci a zadávají příklady v anglickém
jazyce spolužákům.





9. ROČNÍK

Language of learning Geometric bodies, 
centimetr cubic, decimetr cubic, 
metr cubic, 
litre, millilitre, faces, edges, verti
ces, cube, cuboid, 
pyramid, cone, cylinder

Language for learning Geometric bodies, 
centimetr cubic, decimetr cubic, 
metr cubic, 
litre, millilitre, faces, edges, verti
ces, cube, cuboid, 
pyramid, cone, cylinder

Scaffolding Table of geometric body, pen, pe
ncil, calculator

Timing 15 min
Reflection Žáci poznávali geometrická 

tělesa, učili se jejich názvy 
v angličtině, poznávali stěny, 
hrany výšky, počítali objemy 
daných těles, četli anglicky 
výsledky i s jednotkami





WORLD AROUND US



1. ROČNÍK

Language of learning Head, shoulders, knees, toes, ey
es, ears, nose, mouth

Language for learning What is this?
How many ears/nose/eyes...do
we have?

Scaffolding Interaktivní tabule
Písnička Head and shoulders

Timing 15 min

Reflection Ukazujeme si části těla, která se 
objevují v písničce, 
pojmenováváme si je. Takto 
nacvičíme slovíčka a pohyby a 
poté již trénujeme zároveň s 
videem.

https://www.youtube.com/wat
ch?v=WX8HmogNyCY



1. ROČNÍK

Language of learning Autumn, colour, red, yellow, orange
, brown

Language for learning Sing a 
song, raise your arms, colour the lea
ves

Scaffolding Obrázky listů, karty jednotlivých 
barev, pastelky

Timing 15 min

Reflection Žáci vykreslují list zadanou 
barvou, položí je na určené místo ve 
třídě na podlahu spolu s kartami 
barev a zpívají písničku o podzimu. 
Předvádí pažemi padající listí a 
ukazují na karty s barvami.

/: Autumn leaves are
falling down,
falling down, falling
down :/
red, yellow, orange
and brown.



1. ROČNÍK
Language of learning My body. Stand up, body parts

Language for learning Teacher says: Touch your nose. Teache
r says: touch your eyes, Teacher says: T
ouch your ears, shoulder, knee, toes.
Watch the video and sing a song.

Scaffolding Prostor ve třídě. Video.

Timing 10 min

Reflection Žáci se postaví do prostoru třídy, 
poslouchají a dělají podle pokynů 
učitele. Potom sledují video, zpívají a 
cvičí.

https://www.youtube.com/watch?v=

WX8HmogNyCY



1. ROČNÍK

Language of learning Toys, a doll, a car, a plane, 
a teddy bear, a train, a dinosaur, a 
helikoptér, a ball.

Language for learning What´s your favourite toy? Is it sma
ll or big? What colour is it? Sing a 
song about toys.

Scaffolding Hračky, obrázky hraček, interaktivní 
tabule

Timing 10 min

Reflection Žáci si prohlíží hračky, obrázky 
hraček a odpovídají na otázky. 
Zpívají písničku o hračkách s pomocí 
interaktivní tabule.

https://www.youtube.com/watch?

v=eb53_Kdc1XI



1. ROČNÍK

Language of learning Spring, summer, autumn, winter

Language for learning What´s your favourite season? D
raw and colour a tree, the sun, a
n apple, 
a schoolbag, leaves, snowman, s
nowflakes.

Scaffolding Pracovní list, pastelky, obrázky, 
interaktivní tabule

Timing 20 min

Reflection Žáci si poslechnou písničku o 
ročních období, opakují slova a 
kreslí obrázky, které souvisí 
s daným ročním obdobím.

If You Know All the Seasons | Four 
Seasons Song for Kids | The 
Kiboomers





2. ROČNÍK
Language of learning It´s sunny. It´s rainy. It´s cloudy. It´

s snowy. It´s windy.

Language for learning What´s the weather like? What ca
n you see in the picture? Draw th
e sun, clouds, rain, wind, snow. Li
sten a song about weather.

Scaffolding Interaktivní tabule, pracovní list, 
obrázky počasí, patelky.

Timing 25 min
Reflection Žáci sledují na inter. tabuli 

písničku o počasí a opakují 
výslovnost, na obrázcích 
rozmístěných na koberci hledají 
správný obrázek k počasí a 
řeknou, co dalšího je na obrázku. 
V pracovním listě doplňují a kreslí 
slunce, déšť, mraky, vítr, sníh 
podle zadání.
https://www.youtube.com/watch
?v=rD6FRDd9Hew 





2. ROČNÍK

Language of learning What´s the weather like? It´s sunny, windy, rainy, 
cloudy, snowy.

Language for learning Draw, colour, What´s in the picture? Let´s look outside.

Scaffolding Obrázky počasí velké, malé vyrobené žáky. Pracovní 
list (viz výše)

Timing 45 minut

Reflection Během celé hodiny žáci 
používali pojmy Language of learning. Podle 
písničky znázorňovali pohybem jednotlivá počasí. 
Naučili se básničku s pohybem. Popsali počasí venku a 
pomocí malých karet popisovali počasí na kartě při hře 
v kruhu. Odpovídali na 
otázku What´s the weather like?
Poem:
What´s the weather like? 2x … dívíme se
Is it windy? … pohyb pažemi do 
stran
Is it cloudy? … kreslí mrak
Is there rain? … pohyb pažemi dolů
Or is there sun? … pohyb pažemi kruh



2. ROČNÍK

Language of learning Animal, Mammal, Bird, Insect

Language for learning What´s in the picture? Show, put

Scaffolding Obrázky zvířat, nápisy skupin, pohybová 
hra

Timing 20 minut

Reflection Žáci zařazovali obrázky zvířat k dané 
skupině, skupinu i některá zvířata 
pojmenovali.
Při pohybové hře (pantomima) měli za 
úkol pomocí Language of learning najít 
další členy skupiny a společně se 
představit.



2. ROČNÍK

Language of learning Cow, sheep, goose, horse, pig, goat

Language for learning What´s your favourite animal?
How many animals can you see?
Pick up sheep(cow, pig,…).
Colour, draw and cut out.

Scaffolding Obrázky domácích zvířat, 
písnička Mammals

Timing 20 minut

Reflection V písničce měly děti poznat, o kterých 
zvířatech se zpívá a jak se pojmenují 
anglicky. Pracovní list se zvířaty 
rozstříhaly, podle pokynů učitele zvedaly 
obrázky zvířat. Poté podle zadání tvořily 
skupiny podle vybraných zvířat. Nakonec 
vybarvily podle pokynů učitele.

https://www.youtube.com/watch?v=T0R
Czj9mYYw



2. ROČNÍK

Language of learning He, she, parents, brother, sister, me

Language for learning What´s in the picture? Is he or she?
Colour. Draw.

Scaffolding Obrázky členů rodiny, pracovní list, 
interaktivní tabule – song z youtube, 
program z islcollective

Timing 20 min

Reflection Na členech rodiny se děti naučily 
ukazovací zájmena he-she. Vše procvičily 
v různých aktivitách – písnička, práce 
s interaktivním materiálem, pracovní 
list.

Odkazy:
ttps://www.youtube.com/watch?v=NVEz
zzia8Yo
https://en.islcollective.com/video-
lessons/kids-vocabulary-family-family-
members-tree-learn-english-edu



3. ROČNÍK

Language of learning Four seasons:
Spring, Summer, Autumn, Winter

Language for learning Draw, colour, sing, write, How many seasons do
we have…? What´s the weather like today….? W
hich season do you like and why?

Scaffolding Worksheet – four seasons

Timing 30 min

Reflection Během všech činností žáci používali 
pojmy Language of learning. Po shlédnutí videa 
zjistili speciální charakteristiky pro daná 
období. Aktivně plnili úkoly v pracovním listu a 
odpovídali na 
otázku: Which season do you like and why?

https://www.youtube.com/watch?v=Iisj2kTZIFs





3. ROČNÍK

Language of learning My family – family members song

Language for learning What´s in the picture? 
Show me, put, what can you see? I´m five years old, who am I?

Scaffolding Obrázek rodinných příslušníků, strom života.

Timing 40 minut, aktivita skrz celou vyučovací hodinu

Reflection Žáci se na základě songu učili pojmenovat rodinné příslušníky. Poté 
si nakreslili svůj vlastní family tree a zařazovali obrázky svých 
rodinných příslušníků do svého stromu života, poté je 
pojmenovávali.
Při pohybové hře, rozděleni do dvou skupin, kdy jedna skupina si 
vytáhla kartičku s uvedením věku, např. je mi 5, 10 let, 25, 40, 55, 70 
a druhé skupině se představila: I´m five years old, who am I? Ta 
druhá pak za pomocí Language of learning měla zjistit jakého daný 
člověk člena rodiny představuje.
Anglický jazyk byl celou dobu průvodním jazykem výuky.

https://www.youtube.com/watch?v=NVEzzzia8Yo





3. ROČNÍK

Language of learning My house, this is my house, Let´s visit 
my house

Language for learning What can you see…?
What´s in the picture?
How many doors, tables, chairs, bathr
ooms can you see?
Try to find, where is….

Scaffolding Pracovní list – worksheet Visit my 
house

Timing Clil probíhal v celé vyučovací hodině, 
40 minut, 

Reflection Při úvodním videu:
https://www.youtube.com/watch?v=R
9intHqlzhc
měly děti za úkol vyhledat, jak se 
řeknou anglicky jednotlivé místnosti v 
domě. V obrázkové prezentaci 
odpovídaly na otázky –
can you find a….? Where´s bedroom,

bathroom? V této hodině byl kladen 
důraz na spelling, proto bylo na konci 
hodiny puštěno video znovu – Review, 
právě s důrazem na správnou 
výslovnost jednotlivých částí domu.







3. ROČNÍK
Language of learning Body, head, eyes, nose, ears, mouth, 

face, shoulders, knee, toes, leg, finger, arms, lip, teeth…

Language for learning Teacher says: touch your nose, touch your eyes, touch your ear
s, shoulder, knee, toes.
Listen to the song.

Scaffolding 2x Worksheets -
Označení částí těla, plnění pokynů dle zadání učitele, vyplnění 
pracovního listu. Příprava pro TV.

Timing 45min
Reflection Žáci aktivně pojmenovávali části těla, dokázali použít 

termíny pro označení různých částí těla a vzájemně si říkali a 
ukazovali jednotlivé části těla, jejichž správným provedením si 
ověřovali porozumění jazyka……

Odkaz:

. https://www.youtube.com/watch?v=35D0tpEPSvo







PHYSICAL EDUCATION



6. ROČNÍK

Language of learning Squat, plank, lift.

Language for learning Bring up.
Bring down.

Scaffolding Písnička - Flower -
Moby, slovní zásoba, anglicko-
český slovník.

Timing 15 minut

Reflection Zahřívací aktivita na úvod hodiny
tělesné výchovy. Žáci trénují dřep,
klik a výdrž v prkně. 
Tyto úkony provádí na základě tex
tu puštěné písně. Žáci trénují por
ozumění textu. Před zahájením ak
tivity objasnění pojmů, které usly
ší v puštěné hudbě.

https://www.youtube.com/watch
?v=bql6sIU2A7k&t=41s



6. ROČNÍK

Language of learning Turn left, turn right, run, 
squat, lie down, a step 
forward, step back.

Language for learning Turn left, turn right. Run.
Lie down. Take “five” steps 
to the right/left.
Stay in the plank for 1 
minute.

Scaffolding
Timing 15 minut
Reflection Žáci využívají slovní zásobu,

kterou si upevňují a oboha
cují prostřednictvím clil akti
vity. Zahřívací aktivita na úv
od hodiny. Cílem je porozu
mění povelů. Hra -
žákům jsou dávány pokyny
v anglickém jazyce, které f
yzicky plní, kdo nesplní dan
ý úkon podle pokynu správ
ně, vypadává. Před toto akt
ivitou společné objasnění p
ojmů, které ve hře zazní.



6. ROČNÍK  

Language of learning Monkey, butterfly, elephant, bat, snake, parrot, frog, 
mum, dad, lost, cry, help, find, bigger, legs, treetops, 
leaps, wings, furry, discover,

Language for learning What does a monkey do? (jump) Can you jump like a 
monkey? How does a 
snake/butterfly/frog/parrot/alephant move? 
(crawling, jump, etc.)
Can you move like a 
snake/butterfly/parrot/elephant/frog?

Scaffolding Fairytale - Where’s my mom, lze použít knihu či verzi 
na youtube

Timing 30 minut
Reflection Žáci využívají slovní zásobu, kterou si upevňují a oboha

cují prostřednictvím clil aktivity. Cílem je porozumění t
extu. Hra - žáci se pohybují chůzí v kruhu, 
je jim čtena pohádka, když žák uslyší zvíře, které má sv
ůj specifický pohyb, musí změnit chůzi v daný pohyb a 
v něm setrvat do další změny. Před touto aktivitou jso
u objasněny pojmy a slovíčka, která budou užita ve čte
ném textu, jsou dohodnuty pohyby pro jednotlivá zvíř
ata -
každé zvíře má předepsaný pohyb. Kdo nezmění pohy
b, vypadává. Role učitele je 
v dalším kole vystřídána žákem.

https://www.youtube.com/watch?v=iIn8sjN1pgw



6. ROČNÍK

Language of learning Parts of the body, arm, pectorals, back, abs, thigh, calf, st
rength, muscles, joints, warm-
up, repetition, load, exercise, injury, series, technique, d
umbbells,

Language for learning Take very light loads so you can do 10-
15 reps with the correct technique, develop the feeling
of the correct execution of the movement,
series is a 
set of uninterrupted reps, increase your muscle strength
and volume, if you do 
not succeed in making the number of reps it is because t
he load is too heavy, use 
a load with which you will exercise properly than to chea
t with a heavier load that could end up causing an injury

Scaffolding Posilovací stroje a hřiště, posilování s vahou vlastního 
těla, vysvětlení rovnováhy mezi posilováním a 
protahováním částí těla, správná technika a parametry, 
přetěžování, vhodné cviky pro děti

Timing 45 min, aktivita skrz celou vyučovací hodinu
Reflection Žáci aktivně pojmenovávali části těla, dokázali použít 

termíny repetition (reps), load, technique, too light, too
heavy, series, vzájemně si zadávali počty opakování 
cvičení a navrhovali cviky, jejichž správným provedením 
si ověřovali porozumění jazyku



6. ROČNÍK            

Language of learning Trees, bushes, plants, part of the tree 
(root, trunk, branch, leaves, crown), 
beech, maple, birch, ash tree, hazel, 
willow, part of the plant (stem, flower, 
petals), walking path, benches, fence, 
hedge etc.

Language for learning What can you observe (see) when you 
walk outdoor in the park, name as 
many parts of the tree (plant, park) as 
you can

Scaffolding

Timing 45 
min, aktivita skrz celou vyučovací hodi
nu

Reflection Žáci nejdříve pomocí evokace brainsto
rmingem generovali pojmy, které znali
, následně přiřazovali pojmy k přírodni
nám a vybavení parku. Cílem bylo při
pohybu ve dvojicích přiřazení anglický
ch termínů 10 rostlin, stromů, nebo čá
sti stromů, rostlin nebo zařízení parku.

Lekce při procházce parkem, když byly
pohybové aktivity omezeny



6. ROČNÍK
Language of learning Creativity, create a 

symbol, collect points, set 
the tactics, teamwork, 
cooperation, line, 
lid, colours (white, red, 
orange, blue, light blue, 
green), assessment

Language for learning Make teams, listen to and 
respect the rules, assign 
points to each colour, 
collect as many lids as you 
can, count the points, 
create symbols from the 
lids, assess 3-2-1 points to 
your classmates work and 
justify your choice

Scaffolding Různobarevná víčka od PE
T lahví

Timing 25 min, aktivita v rámci vy
učovací hodiny



Reflection Žáci plní úkoly dvou zadání. Nejdříve byly bar
avným víčkům od PET lahví přiřazeny bodové
hodnoty. 
Pak byly víčka umístěny do rozdílných vzdále
ností od základní čáry. Cílem bylo nasbírat víč
ka s 
co největším součtem, přičemž do hřiště smě
l vběhnout vždy jen jeden žák z týmu.
Druhou aktivitou bylo sbírání víček z plochy
a vytváření symbolů z víček (květ, loď, mrak,
slunce apod.). Žáci po vysbírání všech víček p
řiřazovali soupeřovu dílu 3-2-1 bod 
a svoji volbu museli obhájit a zdůvodnit
Žáci přiřadili bodové hodnoty barvám, podle
hodnoty roznesli víčka po tělocvičně, vyslech
li pravidla a instrukce, které byly vedeny v an
glickém jazyce. Výsledky součtů bodových ho
dnot barev byly oznámeny družstvy v anglick
ém jazyce.



6. ROČNÍK

Language of learning Cooperation, team work, competition, rules, bench, 
mat, gym, support, hold, drop down

Language for learning Make teams, listen to and respect the rules, give 
support and hold your classmate

Scaffolding Žáci plni úkoly podle instrukcí vedených v angličtině.
Exercise 1
Make teams, stand on the bench arm to arm then 
one who is the first in the row is supposed to pass 
along their teammates with their support to the end 
of the row. You succeed when you cooperate with 
your teammates and when they give you support by 
their hands and hold you when you are passing 
them. One passing along the others musn’t step out 
of the bench. Successful team is that one where all 
their members swap the places and first in the row is 
on the start position.
Exercise 2
There are two mats. Teams stand on one mat 
touching the bars. The other mat is next to them and 
is empty. Team’s goal is to move or skip to the empty 
mat and free the first one. Team members are 
supposed to cooperate and move mat there were 
standing on to the front and move again on the mat. 
The teams continue their cooperation as far as they 
reach the opposite wall of the gym. Team members 
are not allowed to step out of the mat otherwise 
they should start from the starting position touching 
the bars.



Timing 25 min, aktivita v rámci vyučovací
hodiny

Reflection Žáci poslouchají instrukce v anglick
ém jazyce. Důkazem o porozumění
je správné provádění úkolu.
Pro ověření porozumění slovní zás
obě nechal učitel žáky vyjmenovat
podstatné jména - bench, mat 
a činnosti hold, support, move, 
skip, pass along, swap, cooperate



PHYSICS



6. ROČNÍK
Language of learning Units of length –

millimeter, centimeter, decimet
er, meter, kilometer
Length, width, height
How long, how high, how wide,
how far
Čtení desetinných čísel

Language for learning Lengt measurment, measure, r
uler, measuring tape, micromet
er

Scaffolding Ruler, measuring tape, table

Timing 15 min

Reflection Žáci 
aktivně používali pojmy How lo
ng is…, how high is, how wide is
, měřili délky předmětů -
z předem připravených 
materiálů a používali anglické 
výrazy pro vyjádření rozměrů -
desetinné číslo i s jednotkou

https://www.mathsisfun.com/
measure/metric-length.html



6. ROČNÍK
Language of learning Lenght measurment, lenght, width, height, thic

kness
millimeter, centimeter decimeter, 
meter, lenght of the pencil, thickness of the mo
bile phone, pencil case, table, desk
inch, foot, yard, mile

Language for learning Lengt measurment, measure, ruler, measuring t
ape, micrometer
How long is, how thickness is

Scaffolding Ruler, measuring tape, table

Timing 15 min
Reflection Žáci 

aktivně používali pojmy How long is…, how high
is, how wide is, měřili délky předmětů -
doplňovali do tabulky a převáděli jednotky, 
používali při čtení 
svých výsledků anglické výrazy pro 
vyjádření rozměrů - desetinné číslo i 
s jednotkou
Žáci se seznámili s jednotkami Inch, foot, yard a 
odhadovali jejich délky
https://www.mathopolis.com/questions/q.html
?qs=10961_10412_10407_10406_10957_1041
3_10963_10405_10965_10410&t=skill&skillno
=237





6. ROČNÍK
Language of learning Volume, units of volume, cubic, 

liter, hectolitere, 
decilitre, millilitr, measure volume,
scale range, the smallest piece, m
easuring cup

Language for learning Try measure 0.5 
litre watre, pour in water to measu
ring cup, pour water form…. 
to/into, …

Scaffolding Graduated cylinder, measuring cup
, a conteiner of knowm volume, 
table

Timing 15 min
Reflection Žáci aktivně používali 

pojmy volume, units vof volume, 
metr cubic, litre, měřili objem 
v odměrkách - doplňovali do 
tabulky a převáděli jednotky, 
používali při čtení svých 
výsledků anglické výrazy pro 
vyjádření rozměrů - desetinné 
číslo i s jednotkou



6. ROČNÍK
Language of learning Lenght measurment, le

nght, width, height, thi
ckness
millimeter, centimeter
decimeter, 
meter, lenght of the pe
ncil, thickness of the m
obile phone, pnecil cas
e, table, desk
inch, foot, yard, mile

Language for learning Lengt measurment, me
asure, ruler, measuring
tape, micrometer
How long is, how thick
ness is

Scaffolding Ruler, measuring tape
Timing 15 min
Reflection Praktické měření délky 

– práce ve skupinách, 
každá skupiny dostala 
kartičku s odlišným 
úkolem – zvolili 
vhodné měřidlo, splnili 
úkol a prezentovali 
výsledky – aktivně 
používali anglické 
výrazy.







Language of learning Move forward, backward, dist
ance speed slow, medium fast 
very 
fast, rotate left, righ, slight left
, sligt right, skate, 
spin left, right, repeate x time
s, repeate forewer

Language for learning Take, ozobot, use the ruler, m
ake cicrcle or square, Calibrate
once persession, before the fi
rst load, placed ozobot

Scaffolding Ozoboty, iPad, program 
ozoblockly.com

Timing 40 min, aktivita skrz celou 
vyučovací hodinu

Reflection Žáci aktivně používali 
pojmy Language of learning, s
estavovali program pro ozobo
ty, který je v anglickém jazyce, 
výsledkem bylo 
naprogramování ozobota tak, 
aby nakreslil na papíře 
čtverec.





1. ROČNÍK
Language of learning Purple, pink, green, 

blue, yellow, orange, red,
black, white, brown, rainb
ow
I can see … (blue, red,..)

Language for learning What colour is it?

Scaffolding Obrázky barev

Timing 20 min

Reflection S dětmi kreslíme duhu, 
kde mohou využít různé 
barvy. Ty si 
pojmenujeme.
Začne první žák, který 
řekne: “I can see red”. 
Další musí barvu 
zopakovat a přidat barvu, 
kterou má rád. Hrajeme 
po skupinách.



1. ROČNÍK
Language of learning Adjectives - big, small, 

fat, thin, 
long, short, young, old
Animals – dle pracovního
listu

Language for learning The……………. is . ………

Scaffolding Pracovní list, pastelky
Timing 20 min
Reflection S dětmi si zopakujeme 

zvířata, barvy. Pomocí 
pantomimy si natrénujeme 
přídavná jména - velký, 
malý, dlouhý, krátký, tenký, 
tlustý, mladý, starý. Poté 
se děti rozdělí do dvojic, 
sedí naproti sobě a zkouší 
si diktovat navzájem podle 
toho, co mají.





2. ROČNÍK
Language of learning Snowman, buttons, eyes, 

nose, head, scarf
Language for learning Song – I´m a little Snowman,

How many….can you see? Draw, colo
ur, colours, show me,…

Scaffolding Youtube – song, obrázek sněhuláka

Timing 30 minut
Reflection Nejdříve žáci poslouchali 

písničku I´m a little Snowman, poté ji 
zpívali a doprovázeli pohybem. 
Úkolem bylo zapamatovat si, jak 
vypadal sněhulák. Následně 
odpovídali na otázky, zapisovali 
na tabulky –
How many eyes (noses, buttons, scar
fs…) can you see?
Na závěr hodiny malovali vodovými 
barvami sněhuláka podle popisu 
učitelky.

https://www.youtube.com/watch?v=
FczqntFwb6k



3. ROČNÍK
Language of learning Purple, pink, green, 

blue, yellow, orange, red, black,
white, brown,
I can see something …

Language for learnin
g

What colour is it?
https://www.youtube.com/watc
h?v=jYAWf8Y91hA

Scaffolding Worksheet –
colour and match

Timing 20 min

Reflection Během všech činností žáci 
používali 
pojmy Language of learning. Po
shlédnutí videa si žáci 
zopakovali názvy barev a 
aktivně plnili úkoly v pracovním 
listu (colour and match). Využití 
pohybové hry 
I can see something……

red”, dětí musí hledat po třídě danou barvu, vždy ukážou co v té místnosti je červené, zelené….atd.




