
 

Aktivita CLIL – IVT I. 

Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Illek 

Název aktivity: struktura stránky a úprava textu v jazyce HTML 

Předmět: IVT 

Ročník, třída: 2.A, sexta 

Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – A1+ 

Datum realizace: 20.2.2018 

Forma realizace: práce ve dvojicích 

Stručný popis aktivity: žáci se seznámí s odbornou terminologií v IVT v cizím jazyce pro 

vytvoření webových stránek 

Použité metody: výklad, poslech, přiřazování pojmů, procvičování výslovnosti, práce na 

počítači 

Použité pomůcky: dataprojektor, pracovní listy, zvukové zařízení, počítač 

Časová náročnost: 15 min 

Postup realizace: Žáci se seznámí s odbornou terminologií v IVT. Jedná se o vytvoření 

základní struktury webové stránky v jazyce HTML. Aktivita vyžaduje instalaci softwaru 

PSPad na počítači a jeho základní ovládání. Žákům budou rozdány pracovní listy, ve kterých 

budou přiřazovat správné názvy jednotlivým tagům a seřadí je do správné struktury. Následně 

na počítači vytvoří základní strukturu webové stránky v jazyce HTML v programu PSPad a 

zapíší text podle vzoru.  

Příloha: pracovní list + řešení 
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PRACOVNÍ LIST č. 1 

Struktura stránky a úprava textu v jazyce HTML 

1. Seřaď správně strukturu stránky HTML tagů a jejich obsahů 

 </title> 

 <html> 

 <head> 

 obsah hlavičky  

 <title>  

 <!doctype html> 

 hlavní obsah stránky  

 </html> 

 název stránky  

 <body> 

 </head> 

 </body> 

 

2. Přiřaď správný význam jednotlivým tagům 

1. Ležaté písmo     A. underline <u>………</u>   

2. Tučné písmo     B. bold <b>………</b>   

3. Podtržené písmo    C. italic <i>……….</i> 

4. Dolní index     E. subscript <sub>……….</sub> 

5. Horní index     F. striked <s>….……</s> 

6. Přeškrtnuté písmo    G. break <br  />   

7. Řádkový zlom    H. superscript <sup>……….</sup>   

8. Odstavec      I. paragraph <p>………..</p>  

3. V programu PSPad správně zapiš podle vzoru v jazyce HTML 
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PRACOVNÍ LIST č. 1 – správné řešení 

 

1. 

<!doctype html> 

<html> 

<head> 

obsah hlavičky  

<title>  

název stránky  

</title> 

</head> 

<body> 

hlavní obsah stránky  

</body> 

</html> 

 

2.  

Ležaté písmo - italic <i>……….</i>   

Tučné písmo - bold <b>………</b>   

Podtržené písmo - underline <u>………</u>  

Dolní index - subscript <sub>……….</sub> 

Horní index - superscript <sup>……….</sup>   

Přeškrtnuté písmo - striked <s>….……</s>   

Řádkový zlom - break <br  /> 

Odstavec - paragraph <p>………..</p>  

3. 
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