
 
 
1. Příprava  
Předmět: Hudební výchova 
Ročník: 4. / 5.  
 
Obsahový cíl: Rozpoznat rozdíl mezi tempem a rytmem. 
Rytmus = uspořádání krátkých a dlouhých tónů a pomlk v časové posloupnosti; časové uspořádání hudby – 
střídání tónů dlouhých, tónů krátkých a pomlk na základě metra 
Tempo = rychlost skladby; tempo se uvádí na začátku skladby, ale může se měnit i v jejím průběhu 
(Pomůcka: The beat stays the same. The beat stays the same. But the rhythm...changes with the words.) 
 
Jazykový cíl: Porozumět anglickému textu.  
 
 
Language for: Take two fingers and pat to your palm. Repeat after me: “The beat stays the same. But the 
rhythm...changes with the words.”  
Beat is always the same, but the rhythm goes with every syllable that I am saying.  
“Take a look at the sheet. What can you see?” Answer: The bees are the same.  
“How many bees are on the sheet of the paper?” Answer: 16.  
“Is this sheet showing us beat or rhythm?” Answer: It is showing us beat because the beat stays the same… 
- sting/stung/stung, bear, knee, pig, snout, declare, out, anthem, Czech Republic, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland 
 
Language of: bee, bumble bee, rhythm, beat; Bee, Bee, Bumble, Bee. Stung a bear (man) upon his knee. 
Stung a pig upon his snout. I declare that you are out. 
 
Language through: note (nota), sheet music (notový záznam), fly (létat), bug (brouk), ladybug (beruška), 
insect (hmyz), mosquito (komár) 
 
Content: Beat vs. Rhythm (tempo vs. rytmus) 
 
Cognition: Propojení HV a AJ k porozumění rozdílu mezi tempem a rytmem  
 
Communication: Žáci umí přečíst anglickou píseň a porozumět ji.  
 
Culture: poslech hymny České republiky (Kde domov můj https://www.youtube.com/watch?v=hCap5rOQ-
3c); poslech hymny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (new anthem God Save the King 
https://www.youtube.com/watch?v=PAMKlOaNVQ4)  
 
 
Scaffolding: Text s obrázky pro porozumění textu (viz níže), video z Youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=R1KxJyr5hDo&list=PL2-
6bNjiRE0KacpbYwHC57YKhVQyLRNQp&index=3&t=331s; pracovní listy s obrázky včel (viz níže) 
 
Popis hodiny: 
S žáky si vysvětlíme rozdíl mezi tempem a rytmem. Pomůcka: The beat stays the same. The beat stays the 
same. But the rhythm...changes with the words. (Do toho ťukám prsty o dlaně a říkám říkanku). Poté si 
ukážeme list se včelami a budu se ptát a říkat: Take a look at the sheet. What can you see? The bees are 
the same. How many bees are on the sheet of the paper? 16. Is the sheet showing us beat or rhythm? It is 
showing us beat because the beat stays the same. Let’s sing a song: Bee, Bee Bumle bee. Stung a bear 



 
 
(man) upon his knee. Stung a pig upon his snout. I declare that you are out (při zpěvu ukazuji do rytmu na 
včely, když skončím zpívat, měl by se mi prst zastavit na poslední včele). 
 
Poté ukáži další papír se včelami.  Budu se opět ptát žáků a říkat: Take a look at the sheet. What can you 
see? Yes, the bees are different size. Some of the bees are smaller than others. There are more bees than 
on the sheet before. There are more than 16 bees. Now we will tap our finger on every syllable that is in 
the song. What did you notice? The smaller bees were faster (shorter) than the bigger one. Rhythms 
change with the syllables of our words.  
 
 
 

         
Bee, Bee Bumlebee.  
 

                      
Stung          a bear (man)     upon his knee.  
 

                
Stung         a pig upon his snout.  
 

    
I declare that you are out.  
 
 



 
 

 

                            
 
 
 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
       

                            
 
 
 
 
 
 
 

                            
 



 
 

 

                                  
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
       

                                      
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 



 
 
2. Příprava  
Předmět: Prvouka/Pracovní činnost/ Výtvarná výchova 
Ročník: 3.   
 
Obsahový cíl: Vytvořit umělecké dílo v přírodě na téma: Autumn Land Art. Seznámit žáky s rozmanitostí 
přírodních materiálů. Rozvíjet u žáků fantazii a kreativitu. Podpořit u žáků vnímání přírody.  
 
Jazykový cíl: Porozumět zadání v anglickém jazyce. Seznámit žáky s názvy přírodnin v anglickém jazyce. 
Popsat, co jsme s žáky ve skupině vytvořili.  
 
Language for: art; Land Art; put on your shoes, jacket, (hat); outside, school garden, nature, work in a 
group, discuss in your group, communicate with your group, agree in the group, make a group of 4, 
cooperate in the group; Create and original work of art. Use only a „product of nature“ e.g.: stone, 
chestnut, acorn, leafs, grass, brunch… 
- chestnut = a large tree and also fruit of chestnut; fruit which has a reddish-brown colour  
- acorn = an oval nut that grows on an oak tree and has an outer part shaped like a cup, 
- brunch = one of the parts of a tree that grows out from the main trunk and has leaves, flowers, or fruit on 
it 
- leaf = part of a tree; one of the flat, usually green parts of a plant 
- autumn (British) or fall (American) = the season of the year between summer and winter, lasting from 
September to November, stone, grass, take a photo of your artwork, artist 
- earth = the usually brown, heavy and loose substance of which a large part of the surface of the ground is 
made, and in which plants can grow. 
- colours: brown, yellow, green, orange, grey, red, ginger, reddish (=načervenalý, nazrzlý) 
- Describe what did you create. How was it for you to work in the group? Are you satisfied with your 
artwork? What did you use for your artwork? (Did you use chestnut? Did you use acorn…? 
What colours can you see in your artwork?  
 
 
Language of: art, land art, leaf, natural, group, chestnut, acorn, stone, graff, brunch  
 
Language through: rose hip (šípek) = a small, round, red fruit produced by a rose bush; rowanberry 
(jeřabina – rowan (jeřáb) = a small tree with small, bright red fruit; crane (jeřáb), camera  
 
Content: Land Art – využít podzimní přírodniny 
 
Cognitive: Vytvořit umělecké dílo (relikt) v přírodě za pomocí přírodnin  
Communication: Popsat, co a kam pokládá během tvorby reliktu.  
Culture: Žáci ví, že se umělci nacházejí po celém světě a tvoří různá umělecká díla.  
Žáci ví, co land–art znamená (land = země, art = umění) = zemní umění či umění země. 
Žáci zjistí, že se jedná o směr akčního umění 60. let 20. století, který vznik v USA.  
Žáci ví, kde se USA nachází na mapě světa a jakým jazykem se v USA mluví.  
 
 
Scaffolding: obrázky Land-Artu https://www.ddmolomouc.cz/kronika/2020/podzimni-mandaly, ukázka 
přírodnin 
 
Popis hodiny: 
S žáky půjdeme během výtvarné výchovy ven. Než se půjdeme obléct, vysvětlím ve třídě anglicky, co nás 
v dnešní hodině VV čeká. Vyzkoušíme si Land Art. Popíši, o co se jedná, co to je, kde a kdy Land Art vznikl. 



 
 
Inspirace z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/232/VYTVARNE-TECHNIKY---LAND-ART-A-EMPAKETAZ.html.  
Žáci vytvoří skupiny po 4. Poté dojdeme na školní zahradu a já žákům ukazuji přírodniny (pokud se např. 
kaštany, žaludy na zahradě nevyskytují přinesu cca 5 od každého a žákům ukáži a řeknu anglicky, co to je) 
Taktéž vezmu listy, kameny, půdu). Ve skupinách na školní zahradě (školy/v lese/ přírodě) tvoří z přírodnin 
(listů, kaštanů, větviček a dalších) umělecké dílo na, kterém se musí ve skupině domluvit. Jestli se budou 
domlouvat v anglickém jazyce nebo česky nechám na nich. Ale já vysvětlují vše v angličtině. Ukáži jim pro 
představu a pochopení, jak land art vypadá. Důležité je ve skupině komunikovat a domluvit se na tom, co 
budou tvořit. Žáci se pokusí anglicky popisovat, co a kam pokládají (Např. I am putting a stone to the 
middle. I am putting a leaf on the right side of our artwork). Následně si své dílo vyfotí a povykládají nám o 
tom, co vytvořili, jaké přírodniny použili, jak se jim pracovalo ve skupině.  
 
Obrázky pro představu:  

 
Zdroj: https://www.ddmolomouc.cz/kronika/2020/podzimni-mandaly  
 
 
 
Můj názor na CLIL výuku 
 
Myslím si, že obsahově a jazykově integrované učení, v tomto případě anglického jazyka, je velmi přínosné. 
Žáci odbourávají strach mluvit anglicky, dělat chyby. Chybovat je lidské. Důležité je, že se žáci snaží 
komunikovat, reagovat. Pokud dokáží říct, co potřebují a druhá strana jim porozumi, je to to nejdůležitější. 
Tím, že učitel v hodinách využívá CLIL, mají žáci možnost poslouchat, mluvit a procvičovat si anglický jazyk 
na reálných, přirozených situacích. Clil vnímám jako velice přínosný. Dosti se mi zalíbil. Obzvlášť paní 
magistra Otáhalová, která nám v semináři předala spoustu praktických tipů, rad, ve mně vzbudila nadšení, 
které sama v sobě pro CLIL má. Anglický jazyk a další cizí jazyky vnímám jako důležitou součást našich 
životů. Ne nadarmo se říká, staré, známe české přísloví „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.“ 


