
 Anglický jazyk - konverzační kurz B2 (CLIL)   

Vzdělávací cíl 

Cílem kurzu je zdokonalení produktivních řečových dovednosti na výstupní úrovni B2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky (dále jen jako SERR) a jejich 

reálnou aplikaci při zavádění CLIL ve škole. Absolvent vzdělávacího programu bude schopen 

vést CLIL výuku v min. rozsahu 50% celkového vyučovacího času, nové dovednosti a 

znalosti tak využije v organizační a částečně i obsahové fázi výuky. Pro učitele bude zejména 

motivující a pro školu pak přínosné, že po absolvování kurzu může pedagog aplikovat své 

dovednosti a znalosti anglického jazyka i v obsahové části vyučovací hodiny. U každého 

modulu je uveden předmět, který bude rozvíjen pro potřeby využití CLIL (BI a D). 

V rámci CLIL modulu bude v daném předmětu rozvíjena aplikovaná slovní zásoba 

v reálném kontextu (rozhovor, text atd.). CLIL modul je určen pro učitele II. stupně ZŠ 

(předměty: BI a D), učitele gymnázií a VOŠ (předmět ZSV). 

Obsah programu – podrobný přehled témat výuky  

Volená témata odpovídají potřebám cílové skupiny, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci. 

Jednotlivé semináře budou zaměřeny na oblast vzdělávání, mezikulturní komunikace, 

cestování a praktické situace, které mohou účastníci v cílovém jazyce zažít a řešit. 

Bude uplatňován komunikativní přístup k výuce, který je zaměřen na praktické využití jazyka. 

Cílem je připravit účastníka jazykového vzdělávání na reálné situace, kterým může čelit. 

Zvláštní pozornost bude věnována správnému postupu při prezentaci nové slovní zásoby. 

Účastníci musí nejprve pochopit význam nového slova nebo fráze, poté se jej naučí správně 

vyslovovat a nakonec psát. Opačný postup vyvolává zvláště v angličtině tendenci čísti slova 

tak, jak se píší, což není možné, protože v tomto jazyce neexistuje přímá korelace mezi 

psanou formou a výslovností. Vzdělávací program obsahuje 10 modulů, z nichž každý se 

skládá z konverzačního a CLIL modulu.   

                                          VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Konverzační modul + CLIL modul
1
 

Počet 

hodin 

Modul 1: Food  

 Healthy eating, cooking 

 Eating out, talking about eating habits 

 Specialities of British and American cooking    

7,5 

      CLIL: BI (The Structure of the Animal Cell), D (The Enlightenment), ZSV 

(What is Philosophy?)    
1,5 

                                                           
1
 Učitelé budou v CLIL modulu rozděleni  dle aprobace na tři skupiny – BI, D a ZSV. 



Modul 2: Modern society 

 Globalisation 

 Power of money, economic and political problems 

 Discrimination 

 War and peace, terrorism 

 Progress in science and technology      

7,5 

     CLIL: BI (The Cell Cycle and the Mitosis), D (The Enlightenment -    

supplement), ZSV (Philosophical Disciplines)    
1,5 

Modul 3: Sport  

 Sports in the modern Summer Olympic Games 

 Winter sports 

 Recreational sports, keeping fit 

 Sports in English speaking coutries 

 The games people play     

7,5 

     CLIL: BI (The Structure of the Animal Cell - worksheet), D (Enlightened 

Absolutism), ZSV (The History of Philosophy)    
1,5 

Modul 4: Communication  

 Posting letters and parcels 

 Using the cell 

 Computers and the Internet     

7,5 

    CLIL: BI (The Structure of the Bone), D (The Culture and Science of the 

18th century), ZSV (The Milesians)    
1,5 

Modul 5: Education  

 Studying and examinations 

 Secondary school 

 Public school 

 University     

7,5 

    CLIL: BI (The Skeleton - worksheet), D (Pairs), ZSV (Pythagoras)    1,5 

Modul 6: Town and village  

 The modern village 

 Town and city 

 Waste disposal and other services 

 Asking and telling the way   

7,5 



    CLIL: BI (The Structure of the Skeletal Muscle), D (The British Empire and 

American Colonies), ZSV (Plato – C)    
1,5 

Modul 7: Work and leisure 

 Daily routine and hobbies 

 The social whirl 

 Games of chance 

 Looking for a job, types of job 

 Keeping and leaving a job 

7,5 

    CLIL: BI (Blood), D (The American Revolution), ZSV (Aristotle – A)    1,5 

Modul 8: Shopping 

 Shops  

 Shopping around 

 Taking a loan when shopping     

7,5 

    CLIL: BI (Types of Vessels), D (Great French Revolution – part D), ZSV 

(Aristotle – B)      
1,5 

Modul 9: Media  

 Newspapers  

 Television and radio 

 Newspaper headlines     

7,5 

    CLIL: BI (Blood - worksheet), D (Napoleon Bonaparte), ZSV (Hellenistic 

Philosophy)    
1,5 

Modul 10: Culture 

 Going to the theatre 

 Going to the cinema 

 Musical instruments 

 Going to a concert 

 Books and reading  

7,5 

    CLIL: BI (The Structure of the Heart), D (The Congress of Vienna), ZSV 

(Periodization of Medieval Philosophy)    
1,5 

 

Hodinová dotace a forma výuky 

Prezenční kurz v rozsahu 90 vyučovacích hodin (konverzační modul – 75 hodin + CLIL 

modul – 15 hodin).   

 



Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů 

 

max. počet 15 účastníků v jedné studijní skupině. Kurz je určen pro: základních škol (II. 

stupeň), učitele gymnázií a učitelé VOŠ. V případě velkého zájmu budou účastníci rozděleni 

dle typu školy, ve které vyučují. Minimální počet účastníků je 8/1 studijní skupina.  

 

  

Studijní literatura 

 

Lektor bude rovněž do výuky začleňovat vlastní kompilace studijních materiálů v závislosti 

na potřebách výuky. Lexikum vybraných všeobecně vzdělávacích předmětů dle osnovy kurzu 

bude prezentováno na učebních materiálech, které byly vytvořeny v rámci projektu CLIL 

Database.  

 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

 

Po splnění kritérií (80% účast, úspěšné absolvování dvou průběžných testů a závěrečného 

kolokvia) bude každému účastníkovi vydáno osvědčení s údaji v souladu s platným právním 

předpisem. 

 

Kurz bude evaluován prostřednictvím dotazníků (dvě šetření – v polovině a na závěr 

programu), které budou vyplňovat účastníci kurzu.     

 

 

 

 

   

 

 


