
Anglický jazyk - konverzační kurz C1 (CLIL)   

 

Vzdělávací cíl 

Cílem kurzu je zdokonalení produktivních řečových dovednosti na výstupní úrovni C1 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 rozsahu min. 70% celkového vyučovacího času, nové dovednosti a 

znalosti tak využije v organizační i obsahové fázi výuky. Absolvent kurzu plně využije 

všechny jazykové úrovně, se kterými CLIL pracuje: BICS, CALP a aplikace odborné slovní 

zásoby v daném předmětu dle aprobace. U každého modulu je uvedeno jedno konkrétní 

téma, na kterém budou za pomocí vytvořených a validovaných pracovních listů 

demonstrovány praktické výstupy v CLIL hodině. CLIL pracovní list, zpracovaný vždy 

bilingvně, se tak zároveň stává metodickým a jazykovým vodítkem pro samotného učitele. 

Každý modul má tak svou konverzační a CLIL část (modul), podtrhuje se tak integrační 

charakter CLIL. V rámci CLIL sekcí 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. 

Vzdělávací program obsahuje 10 modulů, z nichž každý se skládá z konverzačního a 

CLIL modulu.   

VZDĚLÁVACÍ PLÁN 

Konverzační modul + CLIL modul
1
 

Počet 

hodin 

Modul 1: Travel  

 Travel abroad, air and sea travel 

 Accommodation 

 Driving – the car (GB)/the automobile (US)  

 Road accidents, public transport 

 On two wheels or on foot   

7,5 

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



      CLIL: THE RESPIRATION (BI v CLIL) 

                 HERACLITUS OF EPHESUS (ZSV v CLIL) 

                 THE DESLARATION OF INDEPENDENCE (D v CLIL)    

1,5 

Modul 2: Sightseeing 

 Planning a tour 

 Town and city 

 Prague – English counterparts of Czech sights (the way of translation)  

 Region sights      

7,5 

      CLIL: TRANSPORT OF RESPIRATORY GASES (BI v CLIL) 

                 XENOPHANES (ZSV v CLIL) 

                  PRUSSIA IN THE 18TH CENTURY (D v CLIL) 

1,5 

Modul 3: Home 

 Different kinds of housing, types of dwelling  

 Parts of a house 

 Building a house 

 Maintenance   

7,5 

      CLIL: THE HORMONAL SYSTÉM (BI v CLIL) 

                 PARMENIDES OF ELEA (ZSV v CLIL) 

                 MARIA THERESA AND JOSEPH II (D v CLIL) 

1,5 

Modul 4: Clothes  

 Materials, colours and patterns 

 Describing clothes 

 Footwear 

 Sportwear and working clothes 

 Accessories and jewellery     

7,5 

      CLIL: THE ENDOCRINE GLANDS (BI v CLIL) 

                 ZENO OF ELEA (ZSV v CLIL) 

                 CATHERINE THE GREAT (D v CLIL) 

1,5 

Modul 5: Climate   

 Talking about the weather 

 Rainy weather 

 Cold and hot weather 

 Weather in general      

7,5 



      CLIL: THE STRUCTURE OF THE NERVOUS SYSTEM 1(BI v CLIL) 

                 EMPEDOCLES, ANAXAGORAS (ZSV v CLIL) 

                 GREAT FRENCH REVOLUTION - A (D v CLIL)  

1,5 

Modul 6: Nature  

 In the wild 

 The coutryside 

 Friend or foe? 

 At the zoo, pets 

 Plants    

7,5 

     CLIL: THE NEURON (BI v CLIL) 

                THE ATOMISTS (ZSV v CLIL) 

               GREAT FRENCH REVOLUTION - B (D v CLIL)  

1,5 

Modul 7: Health 

 Routine illnesses and accidents 

 First aid 

 Disabilities 

 Teeth and the dentist 

 Medicines and treatments 

7,5 

      CLIL: THE STRUCTURE OF THE NERVOUS SYSTEM 1(BI v CLIL)  

                 SOPHISTS (ZSV v CLIL) 

                 DECLARATION OF THE RIGHTS OF MAN AND OF THE  

CITIZEN (D v CLIL) 

1,5 

Modul 8: People and nations 

 Culture shock 

 Loneliness – a modern social problem   

 Lend your money and lose your friend 

 Good fences make good neighbours     

7,5 

       CLIL: SENSORS (BI v CLIL) 

                  GREAT FRENCH REVOLUTION - C (D v CLIL) 

                  SOCRATES (ZSV v CLIL) 

1,5 



Modul 9: Economy  

 The history of economic thought 

 Economy x economics  

 Impose restraints 

 International investment    

7,5 

      CLIL: THE STRUCTURE OF THE SKIN (BI v CLIL) 

                 ROMANTICISM - A (D v CLIL) 

                 PLATO - A (ZSV v CLIL) 

1,5 

Modul 10: Population and race 

 The population of the UK 

 American Indians 

 Australian aborigines 

 Black Americans   

7,5 

      CLIL: SKIN DERIVATES (BI v CLIL) 

                 ROMANTICISM - B (D v CLIL) 

                 PLATO - B (ZSV v CLIL) 

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 

 

V obecném modulu jsou primárně využívány materiály, které publikovala Jazyková škola 

s právem státní jazykové zkoušky BRNO pod názvem Advanced Conversation Practice. 

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.     

 

 

 

 

   

 

 


