
Anglický jazyk – přípravný kurz k jazykové zkoušce na úrovni B2 + CLIL 

 

Vzdělávací cíl 

Cílem kurzu je získání požadovaných znalostí a dovedností na výstupní úrovni B2 dle 

Společného evropského referenčního rámce pro cizí jazyky a složení adekvátní zkoušky na 

výstupní úrovni (např. FCE nebo Státní jazyková zkouška základní). Vybudování pocitu 

komunikační jistoty, rychlá reakce na podněty různého charakteru ve školním prostředí jsou 

dalším cílem kurzu, který účastníky postupně připraví na praktickou aplikaci CLIL včetně 

aplikovaného zaměření dle aprobační skladby.  Ukazuje se, že pro přípravu kompetentního 

CLIL učitele nestačí tradiční odborně, didakticky a jazykově zaměřené studijní programy, ale 

že je potřeba speciální příprava, která naplní potřeby vycházející ze specifických 

charakteristik integrované výuky obsahu a jazyka. Navrhovaný vzdělávací program integruje 

prostřednictvím 3 modulů minimální vstupní poznatky pro aplikaci CLIL v praxi.  

Obsah programu – podrobný přehled témat výuky  

Program bude vycházet z obsahové stránky státní jazykové zkoušky základní a certifikátu 

FCE, důraz bude tedy kladen na celé spektrum dovedností (poslech, mluvení, psaní, 

porozumění písemnému textu). Účastníci programu se seznámí se strukturou obou zkoušek, 

s odlišnostmi, které pramení zejména ze skutečnosti, že SJZZ hodnotí rovněž subdovednost 

překladu, která v současné době zažívá renesanci.  

 

Základem vzdělávacího programu je CERTIFIKAČNÍ MODUL a CLIL MODUL. 

V rámci certifikačního modulu budou akcentována ta témata, která se dlouhodobě profilují 

jako nejobtížnější při zvládnutí zkoušky na úrovni B2, včetně praktického nácviku v rámci 

dvou nejběžnějších jazykových zkoušek na této úrovni (FCE a SJZZ). CLIL MODUL 

zahrnuje dvě stěžejní varianty tohoto inovativního přístupu: SOFT CLIL a HARD CLIL. 

V rámci SOFT CLIL  se učitelé seznámí s vedením výuky v AJ, která nezasahuje do 

obsahového náplně výuky (např. zahajovací fáze hodiny, průběžné výchovné a organizační 

pokyny atd.). Jazykové prostředky této SOFT CLIL aktivity, která je přirozenou cestou 

k vyšší formě (HARD CLIL), běžně nazývány CLASSROOM (MANAGEMENT) 

ENGLISH. V rámci HARD CLILU se účastnící vzdělávacího programu seznámí 

s konkrétními pracovními listy z předmětu: biologie, dějepis, základy společenských věd. 

Studijní materiály pro biologii a dějepis jsou určeny pro učitele II. stupně ZŠ, gymnázií a 

VOŠ, materiály pro základy společenských věd jsou určeny pro učitele gymnázií a VOŠ. 

Zpracované materiály (pracovní listy) jsou nedílnou součástí vzdělávacího programu, 

v případě biologie jsou doloženy u předešlého vzdělávacího programu.    

 

  

LEKCE CERTIFIKAČNÍ MODUL CLIL MODUL 

 

1. 

 

11 hodin 

 Grammar:  překladatelské hledisko při 

použití anglických minulých časů  (4 

h.), 

 Reading: Test A, 2010 (Cash for 

Essays) (1 h.), 

 Use of English: Test G, 2010 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.) 

 SOFT CLIL I 

 

Greetings and introductions (pozdravy a 

představování) (0,5 h.) 

 

Unit stages (fáze hodiny) (1 h.) 

 



 Speaking: Family, Home (2 h.)  Checking attendance (kontrola 

docházky) (0,5 h.) 

Apologies and forgiving, thanking 

(omluvy, prominutí a poděkování) (1 h.) 

 

 

 

2. 

 

11 hodin 

 Grammar:  Způsobová slovesa (4 h.), 

 Listening: Test D, 2010 (1 h.), 

 Use of English: Test G, 2011 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.), 

 Speaking: Clothes (2 h.) 

 SOFT CLIL II 

 

Discipline (kázeň) (0,5 h.) 

 

Class manag. (řízení třídy) (0,5 h.) 

 

Homework (domací úkoly) (1 h.) 

 

Presentation (výklad)
1
 (1 h.) 

 

 

3. 

 

11 hodin 

 Grammar:  Neurčité číslovky, 

nepočítatelná substantiva, jeden zápor 

ve větě (3 h.), 

 Writing: Part I, II (FCE) (2 h.), 

 Use of English: Test H, 2010 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.), 

 Speaking: Work and Leisure (2 h.) 

 SOFT CLIL III 

 

Spelling and listening (pravopis a 

poslech) (0,5 h.) 

 

Speaking and reading (mluvení a čtení) 

(1 h.) 

 

Writing and translation (psaní a překlad) 

(0,5 h.) 

 

Testing (zkoušení) (1 h.) 

 

 

 

4. 

 

11 hodin 

 Grammar:  Vyjádření budoucnosti v AJ 

(4 h.), 

 Listening: Test E, 2010 (1 h.), 

 Use of English: Test H, 2011 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.), 

 Speaking: Food and shopping (2 h.) 

 HARD CLIL I
2
 

 

THE STRUCTURE OF THE 

SKELETAL MUSCLE (BI v CLIL, 3 h.) 

 

THE ENLIGHTENMENT (D v CLIL, 3 

h.) 

 

WHAT IS PHILOSOPHY? (ZSV 

v CLIL, 3 h.) 

 

 

5. 

 

11 hodin 

 Grammar:  Kondenzace v AJ (4 h.), 

 Reading: Test B, 2010 (1 h.), 

 Use of English: Test I, 2010 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.), 

Speaking: Communication (2 h.) 

 HARD CLIL 

 

BLOOD (BI v CLIL, 3 h.) 

 

ENLIGHTENED ABSOLUTISM (D 

v CLIL, 3 h.) 

 

PHILOSOPHICAL DISCIPLINES (ZSV 

v CLIL, 3 h.) 

 

 

 

 Grammar:  VV (přívlastkové, účelové, 

předmětné) (4 h.), 
 HARD CLIL 

 

                                                           
1
 Učitel zásadně nepodává výklad v cizím jazyce, pouze v cizím jazyce novou látku uvádí např. Toto jsme udělali 

minule, Rozumíte tomu? atd. 
2
 Účastník vzdělávacího programu si vybere jedno téma dle svého odborného profilu.  



6. 

 

11 hodin 

 Listening: Test F, 2010 (1 h.), 

 Use of English: Test I, 2011 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.), 

 Speaking: Town and Village (2 h.) 

TYPES OF VESSELS (BI v CLIL, 3 h.) 

 

THE CULTURE AND SCIENCE OF 

THE 18TH CENTURY (D v CLIL, 3 h.) 

 

THE HISTORY OF PHILOSOPHY 

(ZSV v CLIL, 3 h.) 

 

 

7. 

 

12 hodin 

 Grammar:  VV (podmínkové, časové, 

přípustkové) (4 h.), 

 Writing: Neformální dopis, SJZZ 2010 

(2 h.), 

 Use of English: Test G, 2013 (rozbor 

gramatických jevů) (1 h.), 

 Speaking: Travel (2 h.) 

 HARD CLIL 

 

THE STRUCTURE OF THE HEART 

(BI v CLIL, 3 h.) 

 

THE BRITISH EMPIRE AND 

AMERICAN COLONIES (D v CLIL, 3 

h.) 

 

THE MILESIANS (ZSV v CLIL, 3 h.) 

 

 

 

8. 

 

12 hodin 

 Grammar:  Trpný rod, použití členů - 

shrnutí (4 h.), 

 Listening: Test F, 2013 (1 h.), 

 Use of English: Test H, 2013 (rozbor 

gramatických jevů) (2 h.), 

 Speaking: Sport (2 h.) 

 HARD CLIL 

 

THE CIRCULATION SYSTEM (BI 

v CLIL, 3 h.) 

 

THE AMERICAN REVOLUTION (D 

v CLIL, 3 h.) 

 

PYTHAGORAS (ZSV v CLIL, 3 h.) 

 

 

 

 

Hodinová dotace a forma výuky 

 

Prezenční kurz v rozsahu 90 vyučovacích hodin. CERTIFIKAČNÍ MODUL (75 vyučovacích 

hodin) + MODUL CLIL (15 vyučovacích hodin).  

 

 

Počet účastníků a upřesnění cílové skupiny pedagogů 

 

max. počet 15 účastníků v jedné studijní skupině. Kurz je určen pro: učitelé II. stupně ZŠ, 

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 

 

a) cvičné sady státních jazykových zkoušek základních z let 2008 – 2016 (specifikace testů je 

uvedena v obsahové náplni kurzu) 

b) cvičné sady testů FCE 

c) kompilace lektorských materiálů ve výše uvedených předmětech: BI, D, ZSV 

d) výstupy empirického zkoumání, které probíhalo v rámci metody CLIL na Gymnáziu Jana 

Šabršuly s.r.o. v letech 2010 – 2013 



 

Způsob vyhodnocení vzdělávací akce 

 

Po splnění kritérií (80% účast, úspěšné absolvování 2 testů) bude každému účastníkovi 

vydáno osvědčení s údaji dle pokynu MŠMT. Na konci kurzu mají účastníci možnost složit 

státní jazykovou zkoušku základní.  

 

 

 

 

 

   

 

 


