
 

Plán aktivit CLIL v předmětu 

Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

Číslo smlouvy: GS_2016-1-CZ01-KA101-023603 

Programové období: 1. září 2016 – 31. srpna 2018 

Jméno účastníka projektu: Petr Čermák 

Předmět: Dějepis a Český jazyk a literatura 

Zapojené třídy a skupiny školy: studenti nižšího gymnázia i vyššího gymnázia  

Koncepce realizace výukové metody CLIL v předmětu (krátký popis):  

Metoda CLIL byla vyzkoušena ve dvou vyučovacích předmětech. Výběr tříd byl uskutečněn 

dle aktuálního rozvrhu a dle odpovídající úrovně žáků. 

Témata jsou použita s ohledem na osnovy jednotlivých ročníků.  

Úroveň znalostí odpovídá úrovni A1-B1 u poměrné části studentů. Pracovní listy lze buď 

zjednodušit, nebo naopak upravit dle úrovně studentů.  

Níže uvedené ukázkové hodiny jsou pouze výběrem některých aktivit, které lze realizovat 

v těchto skupinách. Některé drobné aktivity již byly do koncepce výuky zapracovány zcela 

intuitivně. Jedná se o spíše aktivity sloužící k prohloubení či opakování učiva.    

Popis plánu prací v předmětu:  

Metoda CLIL bude implementována dle úrovně jazyka studentů a níže uvedené pracovní listy 

jsou variabilní. Jejich zařazení do výuky je s ohledem na tematické okruhy daného ročníku. 

Jedná se o doplnění či prohloubení učiva v některých oblastech společně s rozšířením 

specifické slovní zásoby cizího jazyka.  

Časově se jedná o krátké příspěvky v rozsahu 5-15 min ve formě čtení, tedy spojené i 

s čtenářskou gramotností, nebo poslechem a následně produktivní činností, překladu, diskuzi 

o daném tématu slovní zásobě.  

Zcela nenásilnou formou jsou studenti seznamováni se specifickou slovní zásobou cizího 

jazyka. Vzhledem k nové koncepci cizích jazyků na škole, kde v rámci maturitní zkoušky 

z cizího jazyka je požadována znalost kulturně-historických témat je dopad na studenty zcela 
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zásadní. Metoda CLIL se stává pomalu trvalou součástí celkové koncepce školy v předmětu 

dějepis. Pracovní listy mohou být využity dalšími kolegy při prezentaci těchto témat.  

Témata aktivit (min. 5) 

1. Britská literatura, 20.2.2018, oktáva 

2. Americká literatura, 21.3.2018, 4.A 

3. Sjednocení Německa a Itálie, 13.4. 2018, tercie 

4. Objevné plavby, 22.5. 2018, sekunda 

5. První světová válka v kostce, 20.6. 2018, septima 


