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 Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu „Projektová výuka jazyků v praxi aneb učíme 

se trochu jinak“,  který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 

republiky. 

   

 Příručka je určena všem učitelům cizích jazyků základních a středních škol. Inspirací však může 

být  také pro učitele dalších předmětů, kteří zamýšlejí využívat při výuce prvky projektové výuky. 

 

 Tato příručka si klade za cíl seznámit pedagogy s komplexní metodickou problematikou přípravy, 

realizace a vyhodnocení projektového modulu  zaměřeného na tvorbu cizojazyčného rádiového vysílání. 

Po přečtení metodické příručky budou učitelé schopni samostatně definovat cíle vlastních projektů, 

vhodně zvolit cílovou skupinu žáků či studentů vzhledem k jazykové náročnosti projektu a časové dotaci a 

navrhnout optimální vyučovací metody a organizační formy výuky.  

 

 K vlastní přípravě, realizaci a vyhodnocení jim bude sloužit nejen tato metodická příručka, ale také 

samostatný projektový modul, který je tvořen souborem modulových aktivit pro anglický, německý a 

francouzský jazyk. Projektový modul je zpracován v tištěné a online podobě na webových stránkách 

projektu www.kurzyproucitele.cz. 

 

 Věříme, že pro Vás bude tato příručka užitečným pomocníkem a zdrojem inspirace při přípravě a 

realizaci vlastních projektů.  

 

          Channel Crossings 
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Cílem modulu „Rádio, které tvoříme sami“ je, aby se studenti seznámili s formami rádiového vysílání a 

samostatně připravili a nahráli svou vlastní cizojazyčnou obdobu rozhlasu. Pro příklad jsme zvolili rozhlas 

anglického vysílání. Metodická doporučení jsou však přímo aplikovatelná také na německé či francouzské 

rádiové vysílání. 

 

Studenti se ve svém vysílání zaměří na tyto programy: News, Weather, Sport, Soap opera, Music and 

Advertisement. Studenti budou seznámeni s ukázkami anglického zpravodajství a za pomoci učitele budou 

tvořit rádio podle své vlastní představy. Pracovním jazykem bude angličtina, neboť studenti budou 

představovat zástupce z různých zemí. Projekt bude probíhat  ve třech týmech, které na závěr 

projektového bloku budou svou práci prezentovat a každé vysílání bude hodnoceno nejen „odbornou“ 

porotou, ale i ostatními studenty. Studenti obdrží zadání se základními údaji a požadavky, které by měly 

být dodrženy pro zdárné vytvoření zajímavého rozhlasového vysílání, zároveň však studenti budou mít 

dostatek prostoru pro vlastní tvořivou práci a rozhodování. 
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3.1 Obecné cíle 
 

Cílem projektového modulu Rádio, které tvoříme sami je podpoření vzájemné spolupráce 

jednotlivých žáků v rámci skupiny.  Neméně důležitým cílem je uvedení anglického jazyka v praxi a jeho 

zautomatizování. K dosažení tohoto cíle má napomoci shromažďování, zpracování a prezentace 

jazykových útvarů, např. vysílání zpráv, rozhovor se známou osobností, rádiová ´soap opera´ či hudební 

vysílání. 

 

3 . 1 . 1  K l í č o v é  k o m p e t e n c e  

Jaké klíčové kompetence jsou rozvíjeny? 

- kompetence k učení 

- kompetence k řešení problémů 

- kompetence komunikativní 

- kompetence sociální a personální 

- kompetence občanská 

- kompetence pracovní 

 

Kompetence k učení 

Student  si má osvojit správnou výslovnost prezentovaného výstupu, z větší části zapamatovat novou 

slovní zásobu  (především z oblasti médií) a naučit se ji využívat v reálném životě, čímž je myšleno 

porozumění anglicky mluveným zprávám, písním atd.  

Na závěr projektu budou studenti schopni vyhledávat a třídit informace s kterými se mohou setkat 

v anglických mediích, uvádět je do souvislostí a tak si vytvářet komplexnější pohled na život člověka nejen 

v anglicky mluvících zemích. 

 

Kompetence k řešení problémů 

Studenti budou  pracovat s různými typy mluveného i psaného projevu, budou se učit vyhledávat 

informace z různých zdrojů a dále je vyhodnocovat a zpracovávat. Při vzniklém problému budou  

promýšlet různé způsoby řešení, plánovat  postup vedoucí ke konečnému cíli a za svá rozhodnutí budou 

nést odpovědnost.  
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Kompetence komunikativní 

Modul Rádio, které tvoříme sami je zaměřený na komunikaci  a zautomatizování mluveného projevu 

v anglickém jazyce. K dosažení konečného cíle, tj. rozhlasového vysílání je potřeba nacvičit a 

zautomatizovat různé formy mluveného projevu, včetně zpěvu, rozhovoru či divadelního správného a 

přiměřeně sebejistého projevu. Cílem je  

pomoci žákům se správnou výslovností a prezentování jazyka co nejblíže projevu rodilých mluvčí. 

 

Kompetence sociální a personální 

Student přijetím své role pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce, splněním úkolu dosahuje pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty a stává se součástí většího celku. Je třeba mít na paměti, že výsledky každého 

jednotlivého žáka jsou pro skupinu stejně důležité a vedou ke splnění společného cíle, kterým je 

rozhlasové vysílání. Každý student bude mít v projektu svůj úkol, což může být příprava zpráv, rozhovoru 

či role v krátké ukázce soap opery, přičemž je nezbytné, aby si studenti vzájemně pomáhali a 

spolupracovali.  

 

Kompetence občanské 

Při přípravě zpráv se studenti setkají s různými situacemi a různými druhy chování, ke kterým  se budou 

učit zaujmout rozumný postoj. 

V rámci simulované situace radiového vysílání mohou žáci připravit reportáž o vlastní zemi, popř. ve 

srovnání s Velkou Británií. V části věnované reklamě se mohou zaměřit na kampaň proti kouření či 

drogám a tak vyjádřit vlastní názory na tyto problémy. 

 

Kompetence pracovní 

Studenti budou v rámci projektu vedeni k samostatné práci, práci s různým materiálem, nástroji a 

vybavením, budou muset dodržovat daná pravidla a snažit se sami plánovat a rozvrhovat čas. Všechny tyto 

dovednosti a zkušenosti mohou studenti využít i v dalším studiu či soukromém životě, uvědomí si, že cesta 

k dosažení cíle může být náročná a vyžaduje značné úsilí. Poznají platnost starého přísloví „Bez práce 

nejsou koláče“. 
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3 . 1 . 2  P r ů ř e z o v á  t é m a t a  

V projektu je zohledněno všech šest průřezových témat: 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova demokratického občana 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Environmentální výchova 

• Mediální výchova 

      

Osobnostní a sociální výchova 

Osobnostní a sociální výchova se zaměřuje na každodenní verbální komunikace v různých životních 

situacích, na získávání praktických dovedností při setkáních s jinými lidmi, na soužití a vztahy mezi lidmi. 

Studenti budou vedeni ke spolupráci a komunikaci v týmu, menších skupinách i komunikaci mezi 

jednotlivými skupinami. 

Studenti budou také vedeni k estetice chování a zejména mluveného projevu. 

 

Výchova demokratického občana 

Výchova demokratického občana má v jazykovém projektu mezioborový a mezikulturní charakter. 

Studenti se seznámí se zvyky a modely chování v jiných zemí než v České republice, během  práce se 

zaměří především na chování a postoje lidí žijících ve Velké Británii, popř. USA. V rámci příprav celého 

vysílání mohou tyto vzorce chování a zvyklostí porovnávat s chováním a zvyky ve své vlastní zemi. 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

V rámci projektu budou studenti využívat originální zdroje, které vedou k lepšímu poznávání života a 

evropské a světové kultury. Příprava zpráv a reportáží je zaměřena na Českou Republiku a Velkou Británii, 

což znamená rozšíření znalostí studentů o anglicky mluvících zemí. Studenti  mohou samozřejmě uplatnit 

své znalosti a zkušenosti z běžného života i z jejich pobytu ve Velké Británii či Americe. Pokud tyto 

zkušenosti  

nemají, mohou porovnávat kulturní rozdíly za použití ukázek z českého i britského rádia.  
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Multikulturní výchova 

Průřezové téma multikulturní výchova umožňuje studentům seznámit se s rozmanitostí jiných kultur, jejich 

tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si studenti lépe uvědomí svou vlastní kulturní identitu, 

tradice a hodnoty. Dnes, kdy se běžně setkáváme se studenty různých národností ve třídě, je multikulturní 

výchova nedílnou součástí vzdělávání a tudíž i tohoto jazykového  

projektu. Anglický jazyk je nezbytnou součástí komunikace mezi různými zeměmi a národy, Výroba a 

prezentace rádia podle vzoru autentických ukázek britského vysílání vede žáky k poznávání zvyklostí a 

tradic v jiné zemi, tedy i v jiné kultuře. 

 

Environmentální výchova 

Environmentální výchova vede studenta v projektu k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a 

životního prostředí. Při přípravě zpráv se studenti seznámí  s různými typy environmentálních problémů i 

s různými způsoby jejich řešení. Studenti mohou sledovat neustále se vyvíjející vztahy mezi člověkem a 

prostředím, prostřednictvím projektu si mohou uvědomit jak důležitou roli hrají v ochraně životního 

prostředí. 

 

Mediální výchova 

Vzhledem k tomu, že daný projekt je zaměřený na tvorbu médii, mediální výchova zde má velmi 

podstatné zastoupení. Cílem mediální výchovy je vybavit studenta základní úrovní mediální gramotnosti.  

Studenti  se budou učit třídit mediální informace, seznámí se s médii jako zdrojem informací, zábavy i 

využití volného času, budou rozvíjet své komunikační schopnosti při nahrávání mluveného projevu. 

Nezbytnou součástí projektu bude analýza nabízených informací, posuzování jejich věrohodnosti a 

objektivity a vyhodnocení jejich komunikačního záměru. 

Při své práci budou studenti pracovat s různými typy médii: internet, rozhlas, noviny a časopisy. 
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3 . 1 . 3  M e z i p ř e d m ě t o v é  v z t a h y  

 

Mezipředmětové vztahy se snaží o propojení  jednotlivých předmětů a umožnění žákům a později 

studentům vidět  svět okolo nás v širších souvislostech. Pro respektování mezipředmětových vztahů je 

třeba si uvědomit  souvislosti mezi jednotlivými předměty a učivu se věnovat v těchto souvislostech, což je 

právě podstatou projektové výuky. 

 

V rámci jazykového projektu studenti dostanou úkol komplexnějšího charakteru  a pouze s využitím 

souvislostí mezi jednotlivými obsahy učiva mohou dosáhnout správného výsledku. Studenti musí již 

osvojené poznatky a zkušenosti vkládat do širších souvislostí a tak dojít společnými silami k cíli. 

Úkolem studentů bude vytvořit rozhlasové vysílání, při jehož přípravě využijí své zkušenosti a znalosti ze 

zeměpisu, dějepisu, biologie a dalších předmětů. Budou také pracovat s mediální technikou, která je 

součástí předmětu IVT. Vzhledem k jazykové podstatě projektu budou dány do souvislostí cizí a mateřský 

jazyk. Při přípravě specifických programů, jako je Soap opera, využijí studenti své poznatky a dovednosti 

z hudební, eventuálně dramatické výchovy. 
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3.2 Specifické cíle 

 

3 . 2 . 1  R o z v o j  j e d n o t l i v ý c h  j a z y k o v ý c h  p r o s t ř e d k ů  

 

Během práce na jazykovém projektu budou rozvíjeny všechny hlavní jazykové prostředky. Rozvíjena a 

upevňována bude především slovní zásoba, a to nejen z oblasti médií. Učitelé si připraví základní slovní 

zásobu potřebnou pro jednotlivé programy a současně aktivity, které budou mít funkci motivační a 

současně budou novou slovní zásobu upevňovat. Současně budou studenti pracovat s oběma typy 

slovníku, jednojazyčnými a dvojjazyčnými, stejně tak se slovníkem na internetu. Poznají tak rozdílnost mezi 

jednotlivými typy slovníků a sami si vytvoří představu, který typ je nejvýhodnější.  Seznámí se s různými 

významy slov a naučí se vybírat výrazy potřebné pro konkrétní použití. 

 

Gramatika, která je nezbytná pro správné tvoření vět a porozumění, bude do projektu začleněna bez 

zvláštního zdůraznění a přirozeným způsobem. Bude se spíše vycházet ze znalostí studentů a jejich 

dovednost anglické gramatiky bude pouze korigována a v případě velkých problému opravována.  

 

Při tvorbě rozhlasového vysílání hraje důležitou úlohu nácvik fonetických a výslovnostních dovedností, 

kterému bude věnována pozornost v průběhu celého projektu a zejména druhý projektový den, kdy bude 

probíhat nahrávání. 

Pro dosažení kvalitního výsledného produktu ( rozhlasového vysílání) je důležitá správná výslovnost, ke 

které přispívá možnost začlenit do projektu rodilé mluvčí, pokud se ve škole vyskytují. Pokud bude projekt 

veden českým učitelem, je důležité začlenit do projektu potřebné množství originálních ukázek, které 

najdeme například na adrese www.bbc.co.uk.  

Při přípravě rozhlasové „soap opera“ je potřeba studenty seznámit se základními pravidly správného 

dramatického projevu, jako je hlasitost, správná intonace, změna intonace pro různé mluvené projevy. 

Nicméně stále máme na paměti, že ani my učitelé ani naši studenti nejsme profesionálními herci či 

reportéry. Pokud však  někoho takového ve skupině máme, plně využijeme jeho zkušeností. 

 

Grafická stránka není pro daný projekt příliš důležitá, studenti budou využívat tištěnou formu sdělení 

pouze pro pracovní účely. Písmo by mělo být však srozumitelné a bez zásadních chyb ve spellingu, aby i 

ostatní studenti mohli dané psané informace využít.   
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3 . 2 . 2  R o z v o j  ř e č o v ý c h  d o v e d n o s t í  

 

Produktivní řečové dovednosti 

Jazykový projekt Rádio, které tvoříme sami je zaměřený především na rozvoj mluvení v anglickém jazyce. 

Celý projekt bude probíhat v anglickém jazyce, což bude  

velmi náročný úkol nejen pro studenty, kteří budou mít tendenci, zejména při práci ve skupinách, „ utíkat „ 

do svého mateřského jazyka. Zde hraje důležitou roli učitel, který neustále motivuje studenty ke 

komunikaci v anglickém jazyce.  

Zejména druhý projektový den se budou studenti věnovat nácviku správného používání mluveného 

projevu při nahrávání jednotlivých programů. 

 

Psaní jako druhá produktivní řečová dovednost nehraje v tomto jazykovém projektu tak velkou roli jako 

mluvení, přesto není zanedbatelná. Studenti budou tuto dovednost rozvíjet především během 

shromažďování informací a materiálů. Psaní bude důležité při zpracovávání materiálů, kdy je nezbytné, aby 

písmo bylo čitelné a celý písemný projev srozumitelný všem studentům. Vzhledem k tomu, že konečný 

produkt bude závislý na písemné předloze, je třeba věnovat pozornost správnému používání výrazů, 

rozmanité slovní zásobě, správné stylistické a gramatické stránce projevu a již zmíněné čitelnosti 

písemného projevu. 

 

Receptivní řečové dovednosti 

Čtení s porozuměním bude rozvíjeno po celou dobu projektu, studenti budou vyhledávat informace na 

internetu a v anglických novinách a časopisech. Získaným informacím je nutné porozumět a přiměřeně si 

je zjednodušit a upravit, aby byly vhodné pro další zpracování. V rámci skupiny budou informace třídit, 

porovnávat a vybírat nejvhodnější materiál pro závěrečný produkt. Studenti budou pracovat s originálním 

anglickým materiálem, to znamená že se setkají se slovy, která neznají, s idiomy, jazykovými kolokacemi a 

ustálenými slovními spojeními. 

Jazyková dovednost studentů bude obohacena o autentický jazyk rodilých mluvčích a vzhledem k tomu, 

že s tímto jazykem budou dále pracovat, je velice pravděpodobné, že jazyková úroveń studentů se zvýší. 

 

Již od počátku projektu budou studenti také pracovat s mluvenou formou jazyka,ať už formou ukázek od 

učitele nebo sami při vyhledávání informací na internetu. Tímto způsobem bude přirozeně procvičován 

poslech s porozuměním, kde studenti budou muset porozumět jednak autentickému mluvenému projevu 

ale také projevu učitelů a spolužáků. Za použití autentických ukázek se budou studenti inspirovat 

originálním anglickým vysíláním a snažit se využít odposlechnuté dovednosti ve své vlastní práci. 
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► Žáci základních škol = 2.stupeň 

► Studenti středních škol = 1. – 3. ročník 

 

Projekt je zaměřený na rozvoj jazykových dovedností u žáků středních škol a gymnázií, ale je použitelný i 

pro žáky vyšších ročníků základních škol a pro žáky šestiletých a osmiletých gymnázií. Jako nejvhodnější 

cílovou skupinu bych volila  

studenty druhých či třetích ročníků středních škol či gymnázia, popřípadě studenty víceletých gymnázií ve 

věku 14 až 17 let, kteří jsou schopni pracovat samostatně bez nutnosti přímého vedení. Učitel zde má 

spíše roli poradce a koordinátora a jeho úloha se uplatní zejména na začátku a na konci projektu. 

 

Žáci s nižší úrovní angličtiny budou potřebovat více propracovanou přípravu a vedení učitelem, 

pravděpodobně i více času na přípravu prezentace, může pomoci zadání rolí jednotlivým žákům. Problémy 

se mohou objevit při komunikaci pouze v angličtině, zde vše závisí na úrovni angličtiny žáků, kterou 

posoudí učitel. Jako alternativa je možné použít projekt ve zjednodušené formě s pracovními listy, které 

zjednoduší žákům přípravu materiálu, a s využitím mateřského jazyka pro komunikaci. Tímto se částečně 

mění podstata projektu, nicméně jazykové vzdělávání žáků na základní škole bude jistě obohaceno. 
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Vyučovací metody 

Výběr vyučovacích metod vychází ze specifik připravovaného modulu, kdy se nejedná o klasickou výuku 

cizího jazyka ale o motivování studentů a přiblížení již získaných znalostí a dovedností praxi. Neméně 

významným rysem tohoto modulu je důraz na  mluvenou stránku cizího jazyka, kde se uplatní především 

metody slovní. Z metod dialogických se uplatní metoda rozhovoru či dialogu, diskuze a brainstorming. 

Vzhledem k tomu, že studenti budou vycházet z reálných situací, které budou zpracovávat svým vlastním 

způsobem, uplatní se metody situační a inscenační. Nedílnou součástí rozhlasového vysílání bude 

rozhlasová hra či ukázka seriálu, kde bude využita metoda dramatizace. Žáci budou mít jako vzor BBC 

Radio 4, které se pokusí ve svém vysílání napodobovat. 

Všechny výše zmíněné metody patří mezi metody aktivizující, které vedou k rozvoji myšlenkové kultury 

žáků a rozvoji iniciativy a poznávacích potřeb. 

 

Metoda diskuze je důležitá pro výměnu názorů na dané téma, rozvoj schopnosti aktivně a pohotově 

využívat myšlenkové operace a přesně a jasně se vyjadřovat. 

V rámci projektu „Rádio, které tvoříme sami“ budou studenti diskutovat uvnitř jednotlivých skupinek, 

snažit se obhájit svůj názor, popřípadě ho pozměnit bude-li to ku prospěchu celého projektu.  

 

Heuristické metody napomáhají žákům samostatně objevovat a zpracovávat podklady pro vytvoření zpráv, 

učitel proces pouze iniciuje a usměrňuje.Rozvíjí se fantazie a imaginace, osvojují se metody a techniky 

samostatné práce, rozvíjí se kritické myšlení a dovednost zpracovávat informace. 

Po úvodních motivačních aktivitách budou studenti pracovat s anglickým tiskem nebo na internetu, kde 

budou sbírat , porovnávat a třídit různé zprávy i další typy rozhlasového vysílání. 

 

Metoda situační vychází z reálné situace, v našem případě britské vysílání (BBC Radio 4) a zkušenost žáků 

s našimi rozhlasovými stanicemi. 

Můžeme zde využít zkušeností studentů, jistě se ve třídě najdou studenti, kteří navštívili anglicky mluvící 

země, poslouchali rádio v těchto zemích nebo poslouchají anglicky mluvené vysílání v naší zemi. 

Je také možné zadat studentům samostatný úkol, kdy budou týden či více sledovat zpravodajské relace na 

BBC či jiné vysílání. Jednak si studenti procvičí poslech, který bude hrát v tomto projektu poměrně 

důležitou roli a jednak si předem vytvoří představu o tom, jak vypadá anglické či americké vysílání. 
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Metoda inscenační a didaktická hra se uplatní v aktivním zapojení žáků jako spolutvůrců imaginárního 

radia. Studentům budou rozdány úkoly a role, přičemž každý student bude zpracovávat více typů vysílání. 

Jde o co nejaktivnější zapojení studentů do projektu, to znamená, že jeden student se může podílet 

například na přípravě zpráv ale i na rozhovoru nebo rozhlasové hře. 

 

Metody využívající moderní technické prostředky – nezbytnou součástí tohoto projektu bude práce na 

počítači, nezbytná k vyhledávání informací a nahrávání zpracovaných témat. Studenti budou mít k dispozici 

počítače s internetem, který bude jejich pracovním nástrojem první projektový den. Druhý projektový den 

bude zaměřený především na nahrávání, kde mohou být využity jednak počítače (program Audacity) nebo 

diktafony a magnetofony, na které lze nahrávat. 

 

Organizační formy výuky 

Skupinová výuka – po počáteční motivaci a rozdělení úloh budou žáci pracovat ve skupinách, kde je třeba 

spolupracovat, efektivně si rozdělit práci a vzájemně si  

pomáhat. Navrhuji rozdělit žáky do heterogenních skupin, kde pracují výkonnější žáci se slabšími. Další 

rozdělení bych nechala na žácích a jejich sympatiích. 

 

Kooperativní výuka je nedílnou součástí skupinové výuky, žáci jsou vedeni k otevřené komunikaci, při 

které je nezbytné akceptovat názory spolužáků ale i schopnost umět si prosadit své vlastní názory a 

zároveň schopnost některé své názory opustit v zájmu společné cesty k dobrému výsledku. 

 

Týmová práce – žáci budou pracovat v jednotlivých týmech, jejichž cílem je společné vytvoření jednoho 

uceleného rozhlasového vysílání. V rámci týmů musí spolupracovat a zároveň jde o soutěž mezi 

jednotlivými týmy, které se snaží vytvořit co nejkvalitnější rádio. 

 

Role učitele – učitel předem připraví nezbytné pomůcky a ukázky různých rozhlasových relací, jako jsou 

zprávy, předpověď počasí, zprávy ze sportu a další., Úkolem učitele je motivovat studenty, pomoci jim 

s vytvořením skupin, zejména vyskytnou-li se nějaké problémy.  Role učitele je aktivní zejména na 

počátku, během vlastní práce žáků učitel spíše pozoruje, podporuje práci ve skupině a pomáhá při řešení 

složitějších úkolů. Vyzývá žáky k hodnocení jejich společné práce, k prezentaci výsledků a případně zajistí 

širší prezentaci společného projektu. 
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Optimální hodinová dotace je 14 vyučovacích hodin na jednu skupinu, z čehož vlastní realizaci projektu je 

věnováno 12  vyučovacích hodin. Projekt je rozdělen do dvou projektových dnů o délce trvání 7 

vyučovacích hodin. První projektový den se věnuje 1 vyučovací hodina seznámení s projektem a další 

práce bude probíhat ve třech devadesáti minutových blocích s přestávkou po prvním nebo druhém bloku. 

Druhý projektový den je rozdělen do třech devadesáti minutových bloků a 1-2 vyučovacích hodin na 

závěr na prezentaci a vyhodnocení práce studentů. 

Na přípravu projektu  je třeba věnovat 4 vyučovací hodiny. 

 

Jak bylo výše uvedeno, projekt probíhá ve dvou projektových dnech, přičemž mohou být zvoleny dva dny 

po sobě nebo dva dny s odstupem jednoho týdne. 

Minimální hodinová dotace ( která bude použita pro ukázku pro učitele) je 8 vyučovacích hodin. V rámci 

minimální hodinové dotace budou muset být některé aktivity zkráceny či vynechány, budou však 

zachovány hlavní body projektu. 

Seznámení studentů s projektem proběhne v rámci přípravné fáze, ideálně formou dopisu zaslaného 

studentům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 16 

 

 

K realizaci projektu je třeba zabezpečit učebny nebo dostatečně velké prostory, aby se studenti navzájem 

nerušili při práci ve skupinách či dvojicích, počítače s přístupem na Internet, počítače s možností nahrávání 

( program Audacity) event. Kazetové magnetofony či diktafony, ukázky autentické vysílání, anglické 

tiskoviny, papíry, tiskárnu, toner, jednojazyčné i překladové slovníky, psací potřeby, mapu světa a šipky pro 

rozdělení studentů do týmů, prázdné jmenovky a berevné papíry.  

Zejména druhý projektový den bude vzhledem k nahrávání náročný na oddělené prostory, ideální je 

využití notebooků, pokud jsou k dispozici. 

 

Je doporučeno zajistit v přilehlých prostorách dostatek nápojů a lehkého občerstvení, aby studenti mohli 

sami rozhodovat o svém časovém harmonogramu, nebyli nuceni  

dodržovat dané přestávky mezi hodinami, ale mohli si sami zvolit optimální čas pro relaxaci a 

odpočinkovou pauzu v práci. 
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Přípravná fáze projektu je velice důležitou součástí, nezbytnou k úspěšnému průběhu celého projektu. 

Hlavní roli v této fázi hraje učitel, na němž závisí příprava jednotlivých bodů projektu, příprava materiálu 

pro správnou motivaci žáků a zajištění dostatečného množství ukázek, ať už ve formě mluvené či písemné. 

 

Projekt Rádio, které tvoříme sami je koncipován pro jednu třídu, tj. asi třicet studentů. Studenty je 

potřeba rozdělit do třech skupin, přičemž každá skupina má svého lektora. Ideální je rozdělení studentů na 

začátku prvního projektového dne za pomoci  zajímavé motivační aktivity (viz ukázka prvního 

projektového dne). 

 

 Zajištění učitelského týmu – ideální varianta je jeden český učitel a dva rodilí mluvčí, což je 

realizovatelné v jazykových školách a na gymnáziích. V případě žáků ZŠ a studentů nižších ročníků 

víceletých gymnázií je třeba posoudit úroveň angličtiny u žáků a podle toho volit učitele. Dále je třeba 

stanovit témata jednotlivých programů vysílání a rozdělit daná témata mezi učitele. Každý učitel si připraví 

aktivity  a pracovní listy důležité pro motivaci studentů, seznámení a procvičení slovní zásoby a potřebnou 

inspiraci k vlastní práci studentů. Ve vysílání by se mělo promítnout šest různých typů programů, např.  

News, Weather, Sport, Soap Opera, Advertisement, Interview a Phone-in. Výběr témat samozřejmě závisí 

na učitelích, počet témat může být zkrácen, což umožní věnovat více času jednotlivým tématům. Při 

výběru témat je třeba brát v úvahu jazykovou úroveň studentů, skutečnou hodinovou dotaci projektu, 

požadavky školy či vyučujícího na náplň nebo zaměření školy, pokud se jedná o střední odbornou školu. 

Je třeba uspořádat alespoň jednu schůzku lektorů, kde je seznámíme s projektem, jednotlivými návrhy 

témat a samozřejmě zdroji, kde mohou čerpat inspiraci. Vzhledem k tomu, že v přípravné fázi hraje učitel 

stěžejní roli, je třeba, aby veškeré úkoly a požadavky na učitele byly jasné a srozumitelné a aby učitelé 

měli dostatek informací, kde mohou čerpat materiál pro vlastní přípravu. 

 

Tento projekt je také realizovatelný pouze jedním učitelem, pokud se počítá s variantou, že třída je na 

jazyky dělená a tudíž je ve skupině maximálně 15 studentů. Stejně tak je možné pracovat v ve spolupráci 

s rodilým mluvčím, který vyučuje konverzaci, potom vzniknou dvě skupiny po maximálně patnácti 

studentech. 

Pokud se mění počet lektorů, je potřeba počítat s úpravou počtu témat, na která se se studenty v rámci 

projektu zaměříme. 
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Zajištění potřebného materiálu a pomůcek 

- dostatečný počet počítačů ( ideální je využít počítačovou učebnu) 

- nahrávací zařízení ( lze použít počítače – program Audacity, MP3 , kazetové přehrávače či 

diktafony) 

- tiskárnu k počítačům, dostatek toneru a papíru 

- papír na poznámky a tištěné podklady 

- noviny a časopisy ( pokud možno anglické) 

- mapa světa, šipky a prázdné jmenovky 

- výběr ceny za nejlepší vysílání nebo certifikáty 

 

Je důležité zajistit dostatečný prostor, aby studenti mohli nerušeně pracovat i na více programech 

najednou. To se týká zejména druhého projektového dne, tedy nahrávání, kdy je třeba, aby studenti měli 

k dispozici i několik učeben na zkoušení a nahrávání vysílání. 

 

Příprava ukázek 

Lektoři si připraví k daným tématům jazykovou průpravu pro studenty, zaměří se především na specifickou 

slovní zásobu, gramatické struktury (např. u zpráv) a práci s hlasem. Učitelé si také připraví potřebné 

množství ukázek, pokud možno ve formě mluvené (nahráno na CD) i psané. Ukázky je možné najit na 

www.bbc.co.uk /world service/learningenglish/newsenglish v obou formách. Dostatek autentického 

mluveného materiálu se dá najít v učebnicích běžně používaných na středních školách, např. Headway, 

Cutting Edge a další. Nedoporučuji ukázky z českých rozhlasů neboť celý projekt by měl být  vedený 

v angličtině a použití českého jazyka by toto pravidlo narušilo. Dále by učitelé měli studenty seznámit 

s webovými adresami, kde lze najít další informace a které mohou využít pro výběr dalšího materiálu. 

Vedoucí učitel by měl připravit aktivitu vhodnou pro rozdělení žáků do týmu. 
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Příklady přípravy některých témat 

The News 

Učitel si připraví nastříhané ukázky zpráv a titulků a úkolem studentů je nejprve správně přiřadit názvy 

k jednotlivým zprávám. Studenti jsou seznámeni s formou uvedení zprávy ( vynechání sloves nebo pouze 

příčestí trpné) a s gramatickými strukturami používanými ve zprávách ( trpný rod). 

Dále studenti dostanou ukázky názvů různých zpráv a ve dvojicích se snaží vytvořit krátkou informaci 

v souladu s titulkem.  

Po předvedení mluvené ukázky, kterou má učitel připravenou na CD, požádáme studenty o správné 

přečtení jednotlivých zpráv, přičemž by se studenti měli snažit o správnou intonaci a typický způsob 

prezentace zpráv. 

 

The Weather  

Učitel si připraví obrázky  s různým počasím a z různých zemí, dále pak  slovní zásobu na kartičkách. 

Studenti se nejprve snaží přiřadit různé názvy počasí k jednotlivým obrázkům, dále se pak snaží vysvětlit 

jednotlivé pojmy a zdůvodnit svá rozhodnutí. Po základním představení slovní zásoby může učitel použít 

ukázky předpovědi počasí, kterou lze najit např. v New Headway Intermediate v lekci 5. 

Po vyslechnutí ukázky se studenti snaží popsat počasí v jednotlivých zemích  na obrázcích s maximálním 

využitím nové slovní zásoby. 

 

Adverts 

Učitel si připraví několik ukázek reklam z novin i rádia a studenti společně vyberou ukázku, která se jim 

nejvíce líbí a snaží se vysvětlit proč. Zaměří se na rysy typické pro dobrou reklamu, která zaujme. Společně 

s učitelem studenti vytvoří seznam positivních a negativních rysů reklamy, zaměří se na akčnost, rychlost, 

délku, barvu, hezké obrázky. Studenti přemýšlí jak lze vytvořit zajímavou reklamu bez obrazu, jaké 

prostředky jsou důležité, např. změna intonace, zvukové efekty, hudba, opakování názvu produktu. 

V Listening Extra můžeme nalézt upoutávku na dva filmy, která je akční a pro studenty zajímavá. Studenti 

si ukázku vyslechnou a snaží se doplnit informace v pracovních listech ( Listening Extra – 12.3). Na závěr 

této aktivity mohou studit provést nácvik prezentace, kdy se snaží napodobit původní reklamu. Vzhledem  

k tomu, že součástí upoutávky je hudba a zvukové efekty, studenti získají inspiraci i v této oblasti. 
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Soap Opera 

Jako motivaci lze využít aktivitu z Cutting Edge Upper Intermediate Resource bank nazvanou „Design yur 

own soap opera!“ (pracovní listy najdete v příloze číslo 1). 

 

Budete potřebovat pracovní list Design your own soap opera! Pro každého studenta, sadu dějových karet 

(plot cards) nejlépe v obálce a pracovní list se slovesy pro každého studenta. 

 

Rozdělíme studenty do skupin po třech a dáme každému list s fotografiemi charakterů. Studenti anglicky 

popíší jednotlivé charaktery, mohou jim přidělit různé vlastnosti a celkově zde využijí svou imaginaci. Dále 

si každá skupina vytáhne tři „plot cards“ z obálky a snaží se propojit jednotlivé postavy s dějem a přemýšlí 

o vývoji děje v další episodě. Dále rozdáme studentům zásobu sloves a podpoříme je ve vytvoření vlastní 

episody s použitím alespoň osmi sloves ze seznamu. 

 

Na závěr studenti předvedou své ukázky. Vzhledem k tomu, že tato aktivita je časově poměrně náročná, 

můžeme ji použít máme-li větší časovou dotaci na projekt nebo jako základ pro vlastní soap operu, kdy se 

tato aktivita stane vlastně kostrou, o kterou se mohou studenti opřít při své vlastní tvorbě. 
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Příprava studentů 

Přestože stěžejní roli při přípravě projektu hrají učitelé, neznamená to, že nemůžeme studenty do přípravy 

projektu zapojit. Studenti mohou být o projektu informováni v hodině angličtiny nebo pomocí 

informačního dopisu, ideálně již v anglickém jazyce. 

 

Úkolem studentů před vlastním projektem je se samostatně seznámit s různými typy rádií ve Velké Británii, 

USA či jiných anglicky mluvících zemích, popřípadě v České Republice. V rámci hodiny IVT si mohou 

připravit hudební znělky, které se dají využít při tvorbě relací. Úkolem studentů je také zajištění jejich 

oblíbené hudby, kterou využijí jako hudební podklad ve svých pořadech, studenti, kteří hrají na hudební 

nástroj, mohou být požádání o přinesení nástroje první projektový den. Někteří studenti možná budou 

doma mít anglické noviny či časopisy, které jsou také vhodné pro inspiraci. 
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Studenti jsou předem seznámeni s formou a tématem projektu a jsou požádání o přípravu části materiálu. 

Toto seznámení může být formou dopisu nebo v hodině anglického jazyka. 

Vlastní projekt je rozdělen do dvou projektových dnů, přičemž první den je věnován seznámení 

s projektem a sběru informací a v druhém projektovém dni studenti pracují na vlastním nahrávání a jejich 

práce je zakončena prezentací všech skupin a hodnocením. 

 

P r v n í  p r o j e k t o v ý  d e n  

Seznámení studentů s projektem a rozdělení do týmů - 45 minut 

1. blok  - 90 minut 

2. blok  - 90 minut 

Přestávka  na oběd 

3.blok – 90 minut 

 

Seznámení studentů s projektem a rozdělení do třech týmů 

Studenti jsou společně seznámeni s obsahem projektu,učitelským týmem a časovým plánem pro první 

projektový den ( viz výše). 

 

V rámci seznámení s projektem jsou studenti informováni, že jsou zástupci různých zemí, kteří byli vybráni 

britskou rozhlasovou stanicí BBC, aby spolupracovali na vytvoření mezinárodního rozhlasového vysílání. 

Vzhledem k tomu, že všichni účastníci pochází z různých zemí, společným dorozumívacím jazykem bude 

angličtina, která je i pracovním jazykem při vysílání. Studenti budou rozděleni do třech týmů, jejichž cílem 

je během dvou projektových dnů vytvořit poutavé a zábavné rozhlasové vysílání v anglickém jazyce. 

Během každého projektového dne budou pracovat se třemi různými lektory, kteří je seznámí s různými 

programy vhodnými pro vysílání. Na konci druhého projektového dne budou skupiny vyhodnoceny a 

nejlepší tým získá cenu. Rozdělení studentů do týmů trvá zhruba 45 minut. 
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Vlastní realizace projektu 

Studenti pracují ve skupinách přibližně po deseti a každá skupina absolvuje tři 90-minutové bloky, přičemž 

se ve skupinách vystřídají všichni tři lektoři. Každá skupina by měla mít svého tzv. kmenového učitele, 

který se studenty projekt zahájí v rámci prvního bloku. Každý blok je rozdělen do dvou částí, část 

prezentační a část realizační. 

 

V části prezentační jsou studenti seznámeni s daným typem programu a pomocí ukázek a aktivit 

připravených lektorem motivováni pro vlastní práci. Součástí této  

části je seznámení studentů s potřebnou slovní zásobou, popřípadě gramatikou nezbytnou pro zdárné 

vytvoření programu. 

 

V části realizační se studenti snaží nasbírat materiál, potřebný pro daný typ programu, dále ho roztřídit a 

společnými silami vybrat materiál použitelný pro další  

zpracování. V této části studenti pracují víceméně samostatně, využívají především počítačů a donesených 

tiskovin.  Učitel zde již vystupuje pouze v roli rádce a je k dispozici, pokud se vyskytnou nějaké problémy. 

 

Na konci první projektového dne by studenti měli mít v písemné podobě připravený materiál pro zprávy, 

rozhlasovou hru, reklamu a rozhovor se známou osobností, eventuálně další typy programů. Tento 

materiál by měl být namnožený, aby měli studenti možnost si ho vzít domů, kde mohou přemýšlet o 

případných úpravách a především jak vše zpracovat pro vysílání. Pokud mají studenti týden mezi 

projektovými dny a chodí do jedné třídy, mohou se během tohoto týdne dohodnout, kdo co bude 

nahrávat během druhého projektového dne. 
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D r u h ý  p r o j e k t o v ý  d e n  

1.blok – 90 minut 

2.blok – 90 minut 

3.blok – 90 minut 

Přestávka na oběd 

Prezentace a vyhodnocení projektů – 60 – 90 minut 

 

Druhý projektový den začíná přímo jednotlivými bloky a cílem studentů je během těchto bloků dosáhnout 

finálního výsledku, to je uceleného vysílání. Materiál musí být již zpracovaný tak, aby šlo pouze o nácvik  

mluvení, správné intonace a hlasových dovedností, dále pak o zakomponování hudby a dalších efektů do 

projevu a závěrečné nahrávání. V rámci prvního bloku budou pravděpodobně studenti muset rozhodnout 

o pořadí jednotlivých programů. Pro studenty, kteří právě nahrávají je třeba zajistit dobře zvukově 

izolovanou místnost, aby nebyli při nahrávání rušeni. V   

této místnosti se studenti postupně vystřídají, zatímco první skupinka již nahrává, ostatní nacvičují a dělají 

poslední úpravy na svých výstupech. 

 

Prezentace a vyhodnocení projektů bude trvat zhruba 60 až 90 minut. V rámci celé třídy každá skupina 

krátce představí své vysílání a pustí nahrávku.  

Po všech třech odprezentovaných vysíláních studenti i učitelé hlasují pro jednotlivé projekty, učitelé 

zaznamenají výsledek hlasování, určí pořadí a odborně zhodnotí platnost tohoto pořadí. Vítězný tým může 

být odměněn, všichni účastníci projektu mohou získat certifikáty.  

Vzhledem k tomu, že realizace tohoto projektu je poměrně náročná, může se stát, že časová dotace 

nebude stačit, potom lze vyhlášení výsledků provést jinou formou později, např. v rámci hodiny 

anglického jazyka nebo rozhlasem. V našem případě, kdy projekt organizuje jazyková škola pro studenty 

gymnázia, přijdou zástupci jazykové škole s výsledky a cenami přímo za studenty do jejich školy. 
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Ukázka prvního projektového dne  
 

8.15 – 9.00    Rozdělení studentů do týmů 

Všichni studenti se sejdou v jedné učebně, kde jsou seznámeni s projektem, britské rádio BBC požádalo 

zástupce různých zemí, aby se sešli v Praze a během dvou dnů vytvořili mezinárodní rozhlasové vysílání. 

Pracovním jazykem je angličtina a stejně tak vysílání bude probíhat v anglickém jazyce. 

Studenti budou pracovat ve třech různých týmech ( každý tým má jinou barvu) a připraví si své vlastní 

vysílání a vymyslí název rádia, pro které pracují. Každý student 

si vylosuje barevnou kartičku (jmenovku) a u velké mapy světa si hodem šipkou vybere zemi, z které 

pochází. Poté si na svou jmenovku napíše své nové jméno (pokud možno jméno, které se vyskytuje 

v dané zemi) a stát, z kterého pochází. 

Např. šipka dopadne na Francii a student bude mít na jmenovce Pierre from France. 

Dále si vytvoří krátký monolog jak se představit ostatním studentům. Jakmile mají všichni studenti svou 

novou identitu, rozdělí se do skupin podle barvy, kterou si 

vylosovali a ještě v rámci tohoto bloku se vzájemně představí ale již v jednotlivých týmech, které začínají 

se svým tzv. kmenovým lektorem. 

 

Ukázka – Introduction 

Hello, My name is Pierre and I come from France. In my country I work as a reporter for a local radio. I 

usually prepare interviews with famous people. I am very happy I got the chance to work for the BBC 

because it is great experience for me. 

 

Jde pouze o krátký monolog a je pouze na studentech jaké informace o sobě si vymyslí. Na přípravu 

monologu mají studenti zhruba pět minut a není třeba si ho připravovat písemně. 

Po představení jednotlivých účastníků se zaměříme na zkušenosti a znalosti žáků z oblasti rozhlasu jako 

média. 

Answer the questions: 

• How often do you listen to the radio? 

• Which channel do you usually listen to? 

• When do you usually listen to the radio? 

• What do you like about your favourite channel or programme? 

• What do you know about the different kinds of radios in your country? 

• Do you sometimes listen to English radio? 
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9.00 – 10.30    1. blok: The News, Weather, Sport 

První blok probíhá stále s kmenovým učitelem, který si připraví pro studenty motivační aktivitu. Může si 

například nahrát „headlines“ z anglických rozhlasových zpráv (lze využít the BBC World Service), studenti 

poslouchají nahrávku a snaží se názvy zpráv zapsat. Bude pravděpodobně nutné pustit nahrávku 

několikrát, aby studenti měli možnost porozumět všem názvům. Je výhodné použít názvy aktuálních zpráv, 

o kterých by studenti mohli mít povědomí. Nejprve se jich lektor zeptá,zda o těchto událostech něco vědí 

a teprve potom jsou požádáni o vytvoření vlastních příběhu v souladu s názvy.  

Další variantou je, že učitel rozdá studentům napsané názvy  a studenti se snaží vytvořit krátké informace 

pro posluchače. 

Příklady možných titulků jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Po přečtení jednotlivých zpráv mají studenti základní informace potřebné k samostatné práci a snaží se na 

internetu, popřípadě v tisku vyhledat informace, které dále zpracují ve formě krátkých zpráv. Ve skupině o 

deseti studentech si každý student připraví jednu až dvě zprávy, přičemž předem dohodneme, kdo si 

připraví sport, počasí a kdo zprávy obecně. Připravované zprávy by měly být poměrně krátké, dvě minuty 

je maximum. Studenti mohou využít roli reportéra z místa události, který referuje o dané situaci. Učitel 

také studentům doporučí webové stránky, kde mohou najít inspiraci, např. www.news.bbc.co.uk  nebo 

www.cnn.com . 
 

10.30 – 12.00    2. blok: Advertisement, Soap opera 

V druhém bloku se pokud možno jiný učitel zaměří na přípravu studentů na vytvoření vtipných a 

zajímavých reklam a jedné rozhlasové hry. Po úvodním seznámení s tématy prostřednictvím ukázek, je 

třeba studenty rozdělit do dvou skupinek. Část studentů bude dále pracovat na Soap Opera ( stačí vytvořit 

pouze několik rolí) a další část se zaměří na tvorbu reklamy. 

Jako motivace pro tvoření reklam poslouží reklamy z novin a časopisů, které si učitel předem připraví. Lze 

samozřejmě také požádat studenty o přinesení pro ně zajímavých reklam z tisku nebo internetu 

(samozřejmě v anglickém jazyce). Pokud si reklamy připraví učitel, lze využít následující aktivitu. Zakryjeme 

značku zboží či službu, která je v reklamě inzerována a studenti hádají předmět reklamy, samozřejmě 

s patřičným odůvodněním svého názoru. Již během této úvodní aktivity může dojít k zajímavé diskuzi, 

neboť názory studentů se mohou lišit. Dále vybere nejzajímavější reklamu a snažíme se spolu se studenty 

určit, proč se nám zrovna tato ukázka líbí nejvíce. Co činí reklamu úspěšnou: akčnost? Barva? Krásné 

obrázky? Krásní lidé? Dále se zaměříme na rysy mluvené reklamy a na čem závisí úspěch tohoto typu 

reklamních spotů. Studenti se mohou také pokusit reklamy z tisku převést na mluvené slovo, přičemž si 

musí uvědomit, že posluchač neuvidí obrázky ani text. Připravované reklamy by měly trvat v průměru třicet 

sekund. 
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V příloze č.2 uvádím několik nápadů na reklamy, s kterými může učitel studenty seznámit. V rámci 

seznámení s reklamou v rádiu se snaží studenti ukázky číst se správnou intonací a učí se jak pracovat 

s hlasem. 

Pro seznámení studentů s rozhlasovou hrou použijeme ukázku, kterou lze nalézt např. na  

www.playsandmusicals.co.uk nebo www.hitplays.com. 

 

 13.00 – 14.30    3. blok:  Interview, Phone-in 

Pro prezentaci Interview  si učitel či studenti připraví obrázky známých osobností a v úvodním rozhovoru 

se učitel ptá studentů, co tito lidé mají společného (jsou to celebrity, naše idoly) a jaké idoly studenti mají. 

Je-li možné vybrat oblíbené osobnosti z obrázků, každý student si vybere jeden idol, pro který si připraví 

několik otázek. Když jsou otázky připravené, studenti pracují ve dvojicích a snaží se o prezentaci krátkého 

rozhovoru. Jinou možností, jak seznámit studenty s tématem, je připravení otázek a odpovědí 

z autentických rozhovorů se známou osobou. Učitel pak zadá úkol přiřadit správné odpovědi k daným 

otázkám. Studenti se tak seznámí s možnými typy otázek. Tuto aktivitu uvádím v příloze č.3. 

Jako ukázku Phone-in  lze použít aktivitu Children change everything (Listening extra – Unit 2), kde do 

studia volají tři lidé a vyjadřují svůj názor či zkušenost na danou  otázku. Pokud není Listening Extra 

k dispozici, jistě najdete ukázky Phone-in i v běžných učebnicích, např. Cutting Edge Intermediate. Cílem je 

seznámit studenty s tímto typem programu, který může být postaven na pouze jedné otázce, ke které se 

volající vyjadřují. 
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Zkrácená verze projektu při časové dotaci 8 vyučovacích hodin během 1 dne 

Studenti jsou prostřednictvím dopisu seznámeni s projektem a jednotlivými tématy. Témata programů jsou 

dána: The News ( Sport, Weather), Adverts and Interview). Vzhledem k časové náročnosti projektu byl  

počet  programů zkrácen. Studenti jsou požádáni o přinesení vlastní hudby, která bude použita jako znělka 

a hudební podklad. Úkolem studentů je také mít připravené jméno a stát, ze kterého pochází. 
 

Rozvrh dne 

8.00 – 8.30  Přivítání studentů v jazykové škole Channel Crossings a představení lektorů. Studenti jsou 

rozděleni do skupin vytažením příslušné barvy. (tři různé barvy – tři skupiny). Studenti již z dopisu vědí, že 

pochází z různých zemí a napíší si název státu a jméno na svou jmenovku. 
 

8.30–10.00 Během prvního bloku se ve skupinách vystřídají všichni tři lektoři a seznámí studenty s 

jednotlivými programy s využitím připravených aktivit. Studenti si rozdělí jednotlivá témata a pracují 

současně na všech třech programech. 
 

10.00-11.30 Během druhého bloku mají studenti za úkol nasbírat informace, přičemž mají k dispozici 

internet, anglický tisk, eventuálně materiály donesené z domova. Učitel jejich práci koriguje a radí při 

vzniklých problémech. Na konci tohoto bloku by studenti měli mít roztříděný materiál a rozdělené role 

před vlastním nahráváním. 
 

11.30-13.00 Přestávka na oběd 
 

13.00-14.30 Třetí a poslední blok je určen vlastnímu nahrávání a nácviku prezentace jednotlivých výstupů. 

Při vlastním nahrávání je třeba  mít k dispozici  oddělenou místnost, aby studenti nebyli rušeni. 

Během dvou posledních bloků se lektoři střídají po 60 minutách, aby měli všichni studenti stejnou 

možnost pracovat s jednotlivými lektory. 
 

14.30-15.30 Prezentace jednotlivých rádií a hodnocení jednotlivých prací studenty, 

                     vyplnění dotazníků a rozloučení.       
               
Změny proti plnohodnotnému projektu: 

• Je vynechána úvodní aktivita s mapou na přidělení států 

• V prvním bloku se lektoři vystřídají po 30 minutách a dále se střídají po 60 minutách, ne tedy v 

rámci jednotlivých bloků 

• Počet programů je zkrácen na tři 

• Studenti si připraví hudební znělku a doprovod samostatně nebo v rámci hudební výchovy ve 

škole 
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V rámci druhého dne by měl být vyhrazen čas na zhodnocení projektu v jednotlivých skupinách. Studenti 

spolu s kmenovým lektorem diskutují o vzniklých problémech a jak se jim je podařilo překonat, zhodnotí 

svou vlastní práci a jsou připraveni přijmout hodnocení své práce lektorem i ostatními studenty. 

Studenti spolu s učitelem zhodnotí, která část projektu byla nejtěžší a která naopak nedělala studentům 

žádné problémy. Je třeba také prodiskutovat, jaký přínos má projekt pro studenty do budoucna a zda by 

se rádi podobného projektu ještě někdy zúčastnili. 

 

V druhé části hodnocení proběhne společná prezentace finálního produktu,kterým je Rádio, které 

tvoříme sami. Každý tým si připraví krátké představení své práce a srozumitelné vysílání prostřednictvím 

technického zabezpečení, kterým škola disponuje. Každý tým seznámí ostatní účastníky se vzniklými 

problémy a vyrovnáním se s nimi ,zhodnotí své pracovní výkony a výsledky v širší skupině. 

Je stále nutno mít na paměti, že i závěrečná fáze projektu je vedena v angličtině, proto předchozí diskuze 

a hodnocení práce v menších skupinkách je velice důležitou součástí a přípravou pro prezentaci svých 

produktů v rámci celé třídy. 

 

Jednotlivé projekty jsou hodnoceny jednak studenty, kteří mohou hlasovat pomocí kartiček se jménem 

skupiny, ale i lektory, kteří ideálně po skončení celého projektu vytvoří komisi, která si projekty znovu 

poslechne a odborně zhodnotí. V tomto případě se studenti dozví výsledky až následně od svých učitelů, 

eventuálně od vedoucího jazykového projektu. 

Protože i pro učitele je zpětná vazba velice důležitá, připraví si lektoři dotazník pro studenty, který je 

vyplněn na konci druhého projektového dne. V rámci dotazníku tak studenti zhodnotí práci a přípravu 

lektorů, jejich přínos v rámci projektu a ještě jednou přínos celého projektu pro budoucnost studentů. 

 

Seznámení širší veřejnosti s výsledky projektu. 

Studenti mohou předvést své dovednosti v rámci vysílání školního rozhlasu a tím motivovat ostatní 

studenty a učitele k projektové práci. Výsledek projektu může být  

také předveden rodičům na třídních schůzkách. Veřejnost může mít možnost seznámit se s výsledky 

projektu na webových stránkách školy .  

V našem případě informace o projektu budou zveřejněny v pobočce jazykové školy Channel Crossings 

v Radotíně, kde jazykový projekt bude probíhat a dále v prostorách účastnické střední či základní školy, 

dále samozřejmě na již zmíněných webových stránkách. 

Informace o projektu budou také zveřejněny v místním tisku a dalších médiích, zabývajících se jazykovým 

vzděláváním. 
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Klíčové kompetence 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyz/rvp/kompetence1.htm 

 

Průžezová témata 

http://www.rvp.cz/sekce/177 

 

Online slovníky 

www.hyperdictionary.com 

www.thesaurus.com 

www.dictionary.com 

 

Další 

www.onestopenglish.com 

www.esl.about.com 

www.bbc.co.uk 

www.radio.cz/en 

www.playsandmusicals.co.uk 

www.hitplays.com 

www.englishandmedia.co.uk 

www.mediatvorive.cz 

 

Matt  Wicks: Imaginative Projects 

Miles Craven: Listening extra 

Cutting Edge Intermediate – Module 6: News and media 

Headway Pre-Intermediate – Adverts 

Cutting Edge upper Intermediate resource pack – Soap opera 
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Příloha č. 1: Design your own soap opera! 
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Příloha č. 2: The Headlines 

 

MAN GROWS WINGS 

 

................................................................................................................................................................... 

 

NEW TEENAGE POLICE 

CREATED 

 

............................................................................................................................................................ 

 

MADONNA FOR PRESIDENT 

 

........................................................................................................................................................... 

 

ARE ALIENS LIVING IN 

LONDON? 

 

................................................................................................................................................................... 

 

SPECIAL CONFERENCE IN 

MADRID 
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Příloha č.3: Adverts 

 

 

BRIAN´S BEANS 

 

NARRATOR: Do you like beans? 

 

OTHERS: Yes, we love beans. 

 

NARRATOR: What sort of beans do you like? 

 

OTHERS:We love Brian´s beans. 

 

NARRATOR: Why? 

OTHERS: Well, when you open them ( sound effect ), they smell so good  

( sound effect ), then you cook them (sound effect ) and they taste GREAAAT. (sound 

effect). And,.... 

 

NARRATOR: Yes? 

 

OTHERS: They´re very very cheap. 

 

JINGLE : Buy Brian´s Brilliant Beans. 

The most brilliant beans you can buy. 

 

 

A whole meal in one bean!!! 

 

Příloha č. 4: The Interview with Chris Hoy, triple Olympic champion 
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Match the questions and the answers 

 

1.Are you healthy? 

2.Do you worry about your weight? 

3.What exercise do you take? 

4.How much do you drink? 

5.What´s your attitude to drugs? 

6.How much sleep do you need? 

7.Are you happy? 

A. Before the Olympics, in the space of about eight months, I went out three  

      times, but that's unusual. I thought: I have to do everything I possibly  

      can to be in the best shape of my life. If I got beat having done that I  

      could accept it, but if I could've done something differently to win and  

      hadn't, I would kick myself.  

 

B. Very! There's not many folk who can get up in the morning and say they  

      really enjoy what they do. When I won at the Olympics it was disbelief  

      because there are so many things that could go wrong - you could have an  

      accident, you could get ill, you could have a loss of form. You work so  

      hard and there's so many people supporting you on your way, so when it  

      does work out it's an incredible feeling. 

 

C. I certainly wouldn't ever use anything; I never have done. It's a big  

      problem for sport, although I don't think it's as widespread in cycling as  

      the media makes out. I've been riding internationally for about 13 years  

      and I've never once had anybody offer me anything. It's quite scary what  

      some athletes are willing to do to themselves for the short-term gain. 

 

D. I have to look after my body, eat well and rest well, and when I'm  



  
 

 36 

      training hard my immune system is quite suppressed, so I have to be  

      careful. 

 

E.  I normally have two training sessions a day. A two-hour gym session in the  

      morning and then a three-hour track session in the afternoon. I do road  

      training as well, so I normally train for between 30 and 35 hours a week.  

 

      

F.  I'm not climbing mountains like the road guys, where every extra bit of  

      weight you carry counts against you. For me it's all about power, strength  

      and explosion, so if you lose too much weight you become weaker.  

 

 

G.   At least eight hours to be fully fresh in the morning. For major events  

      like the Olympics you have to almost train yourself to switch off. As a  

      younger guy I'd struggle with the expectation and the pressure at major  

      championships, but once you've done it a few times you learn to cope with  

      it. 

 

The Key: 

1. D 

2. F 

3. E 

4. A 

5. C 

6. G 

7. B 
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Příloha č.5: Dotazník 

Dotazník pro studenty 

 

Jméno (není povinné)  

Škola  

Třída  

  

Téma projektu se mi líbilo                            
        1         2          3          4          5 

Učitelé byli 

 

• ................................. 

 

 

• ................................. 

 

 

• ................................. 

 

 

         

                           
         1         2         3          4          5 

 

                           
        1         2         3          4          5 

 

                           
        1         2         3          4          5 

  

Vedení projektu, metody a způsob 

práce 

                          
        1         2         3         4          5 

Nejvíce se mi líbilo.....  

protože.... 

(doplň) 

 

 

 

Nelíbilo se mi nebo Změnil bych....  

(doplň) 

 

 

 

Myslím, že projekt vytvořil dostatek 

příležitostí pro mé individuální 

uplatnění i vzájemnou spolupráci 

 (Ano – Ne, proč) 

 

Myslím, že mi projekt dal možnost 

vytvořit si ucelený pohled na 

problém a jeho řešení v širších 

souvislostech 

(Ano – Ne, proč) 

 

 




