
 

Aktivita CLIL – IVT III. 

Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem 

Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Illek 

Název aktivity: číslované, nečíslované, smíšené a víceúrovňové seznamy v jazyce HTML 

Předmět: IVT 

Ročník, třída: 2.A, sexta 

Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – A1+ 

Datum realizace: 24.4.2018 

Forma realizace: samostatná práce na počítači 

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

vytvoření a úpravu 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 

číslovaného, nečíslovaného, smíšeného a víceúrovňového seznamu na webové stránce v jazyce 

HTML včetně jejich odrážek. 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 sestaví správný zápis jednotlivých seznamů včetně odrážek. 

Následně na počítači vytvoří webovou stránku v jazyce HTML v programu PSPad a upraví 

podle vzoru.  

Příloha: pracovní list + řešení 
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PRACOVNÍ LIST č. 3 

Číslované, nečíslované, smíšené a víceúrovňové seznamy a jejich odrážky 

v jazyce HTML 

 

1. Propoj správné názvy jednotlivých HTML tagů s českým významem 

1) unordered list <ul>    A. opačně (číslování) 

2) ordered list <ol>    B. čtvereček  

3) list item <li>     C. puntík 

4) division <div>    D. kolečko 

5) type      E. začátek 

6) start      F. druh, typ (číslování) 

7) circle      G. oddíl 

8) disc      H. položka seznamu 

9) square       I. číslovaný seznam  

10) reversed     J. nečíslovaný (odrážkový) seznam 

 

2. Zapiš správně číslovaný (A.) a nečíslovaný - odrážkový (B.) seznam v PSPadu do souboru 

HTML a ověř jejich funkčnost 

A. 

  

B. 
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3. V PSPadu v souboru HTML sestav smíšený, víceúrovňový seznam podle vzoru a vyzkoušej 

jeho funkčnost v libovolném webovém prohlížeči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRACOVNÍ LIST č. 3 – správné řešení 

 

1. 

1) J 

2) I  

3) H 

4) G      

5) F 

6) E 

7) D  

8) C 

9) B 

10) A 

2.  

      A. 

 

 …<body> 

 

<h4>Příprava čaje</h4> 

<ol> 

<li>Dejte vařit vodu. </li> 

<li>Připravte si konvičku a sypaný čaj. </li> 

<li>Vypláchněte konvičku teplou vodou. </li> 

<li>Dejte do konvičky několik lžiček čaje podle její velikosti a toho, jak má čaj být silný. </li> 

<li>Nechte lístky čaje v teplé konvičce asi 5 minut rozvinout. </li> 

<li>Zalijte čaj v konvičce vařící vodou. </li> 

<li>Nechte čaj 2-3 minuty odstát a pak nalijte do šálků. </li> 

</ol> 

 

</body>… 

  

B. 

…<body> 

 

<h4>Hlavní části automobilu:</h4> 

<ul> 

<li>motor, </li>  

<li>podvozek, </li>  
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<li>karoserie. </li>  

</ul> 

 

</body>… 

 

 

 

3.  

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 
  <meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"> 
  </head> 
  <body> 
  <h2><font color="blue">Postup při výrobě:</font></h2>    
<ol type="A"> 
<li>Připravte si vše potřebné</li> 
    <ol type="a"> 
      <li>nůžky</li> 
        <ul type="square">  
         <li>musí být ostré</li> 
         <li>nejlépe krátké</li> 
         </ul> 
     <li>papír</li>  
     <li>lepidlo</li>  
    </ol> 
<li>Obkreslete šablonu na papíře:</li> 
   <ol type="a">  
    <li>použijte ostrou tužku</li>  
    <li>buďte velmi přesní</li>  
    <li>šablonu očistěte</li>  
    </ol> 
<li>Vystřihněte tvar dle šablony</li> 
<li>Slepte konce protilehlých stran</li> 
  </ol> 
  </body> 
</html> 
 


