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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 zpravodaje. 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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V tomto modulu je cílem vytvoření cizojazyčného zpravodaje. Pro příklad jsme zvolili anglický jazyk,
metodická doporučení však lze přímo aplikovat i na další jazyk, jako je například německý či francouzský.
Studenti budou pracovat ve skupinách, které vymyslí, sestaví a vytisknou noviny. Každá aktivita bude
složena z přípravné fáze, kdy lektoři s využitím různých přístupů a metod výuky seznámí studenty se slovní
zásobou, gramatickými strukturami a frázemi souvisejícími s daným tématem, a pak bude následovat vlastní
realizační fáze. Během ní studenti již samostatně zpracují dané téma. Výsledným výstupem jsou noviny,
které studenti sestaví z daných zpracovaných témat. Projekt je přínosný pro rozvoj klíčových kompetencí
žáků a studentů a jsou zde zapracována průřezová témata a mezipředmětové vztahy jako nutná a nedílná
část školních vzdělávacích programů základních i středních škol. Projektový modul lze aplikovat na výuku
jakéhokoliv cizího jazyka.
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3.1 Obecné cíle:
Cílem projektového modulu Čtěte náš zpravodaj aneb jak se dělají noviny je vytvořeí anglických novin.
V průběhu realizace projektu studenti poznají, jaká jsou úskalí a výhody týmové práce za účelem dosažení
společného cíle, setkají se s otázkou time menegementu, budou využívat internet jako zdroj informací pro
splnění jejích úkolu. Dalším důležitým cílem je komunikace v cizím jazyce při práci, která by měla být
přirozenou foru komunikace v průběhu celé realizační fáze.
3.1.1 Klíčové kompetence
Jaké klíčové kompetence jsou rozvíjeny?
-

kompetence k učení

-

kompetence sociální a personální

-

kompetence k řešení problémů

-

kompetence občanská

-

kompetence komunikativní

-

kompetence pracovní

Kompetence k učení
Během realizace daného modulu student:
-

vyhledává a třídí informace v místním tisku, autentickém zahraničním tisku a na internetu a
efektivně je využívá při vytváření novinových článků

-

rozšiřuje svou slovní zásobu, osvojuje si nové gramatické struktury a seznamuje se s různými
stylistickými útvary a jejich specifiky – zejména jazykové útvary související s novinami (reportáž,
rozhovor, inzerce, atp.)

-

Studenti si vytvoří pozitivní vztah k učení, ale zároveň budou schopni posoudit vlastní pokrok a
případně kriticky zhodnotit výsledky své práce.

Kompetence k řešení problémů
Během realizace daného modulu student:
-

pracuje v týmu, a tak vnímá různé problémové situace, rozpozná a pochopí problém, vymyslí a
naplánuje způsob řešení problému, za svá rozhodnutí je zodpovědný

-

ověřuje prakticky správnost řešení problémů, využívá k tomu vlastní úsudek a zkušenost

-

zhodnotí výsledky svých aktivit, porovná své řešení s navrhovanými řešeními jiných studentů a je
schopen příjmout lepší variantu
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Kompetence komunikativní
Během realizace daného modulu student:
-

vyjadřuje své myšlenky a názory v ústním i písemném projevu v cizím jazyce – běžná komunikace v
průběhu realizace projektu probíhý v anglickém jazyce

-

vyjadřuje se souvisle, v logickém sledu a snaží se o kultivované vyjádření

-

naslouchá členům svého týmu, porozumí jim, reaguje na jejich vyjádření, diskutuje, argumentuje,
obhajuje své stanovisko

-

rozpozná různé typy novinových článků, rozumí různým typům textů

-

využívá informační technologie pro komunikaci v rámci týmu – email, diskusní fóra, atd.

Kompetence sociální a personální
Během realizace daného modulu student:
-

pracuje v týmu, získává určitou roli v rámci tohoto týmu, podílí se na stanovení pravidel pro práci,
podílí se na kvalitě společné práce

-

přispívá k dikusi v týmu, chápe potřebu efektivně se podílet na práci týmu za účelem dosažení
společného cíle a splnění společného úkolu

-

je schopen hodnotit práce svou i dalších členů týmu

Kompetence občanské
Během realizace daného modulu student:
-

zaujímá stanoviska k jednotlivým tématům, např. v reportáži o třídění odpadu může vyjádřit svůj
názor na tuto problematiku

Kompetence pracovní
Během realizace daného modulu student:
-

používá efektivně a bezpečně materiály a vybavení, dodržuje daná pravidla, plní závazky a
podmínky

-

pracuje v týmu, má svou roli a úlohu v rámci plnění daného úkolu – rozděluje práci (je-li vedoucím
týmu) nebo plní dané dílčí úkoly (řadový člen týmu)
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2.1.2 Průřezová témata
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
Studenti pracují ve skupinách a jsou vystaveni zákonitostem takového typu práce. Pracují na společném
úkolu, a tak jsou nuceni komunikovat, naslouchat, přijímat názory ostatních a porovnávat je se svými
názory. Každý student zaujímá v rámci skupinu určitou roli a plní jisté dílčí úkoly. Mohou se vyskytnout i
konflikty, které budou studenti muset vyřešit. Takto se studenti ocitají v běžné pracovní situaci a mohou si
vyzkoušet např. práci pod časovým tlakem.
Výchova demokratického občana
V rámci jazykového projektu se studenti seznámí s některými zvyklostmi cizích zemí. Uvědomí si tak rozdíly
mezi různými kulturami a jsou vedeni k jejich pochopení a respektování.
Při řešení konfliktů a problémových situací v průběhu přípravy a realizace projektu budou studenti
uplatňovat principy demokracie. Umožňuje to způsob realizace projektu jako skupinové práce, kdy se jistě
objeví nejen názorové střety, které budou studenti nuceni vyřešit. Studenti budou vedeni ke
konstruktivnímu řešení problémů, respektu k druhým a jejich názorům.
Pří sestavování novin a vytváření jejich grafické podoby se budou studenti muset rozhodovat o konkrétní
podobě jejich produktu, musí přesvědčovat, obhajovat svůj názor, ale i brát v úvahu jiné názory a podrobit
své názory sebekritice.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
V současné době je angličtina velmi důležitým komunikačním prostředkem v rámci Evropské unie. Při
přípravě novin budou studenti využívat autentických materiálů, což přispěje k pochopení některých aspektů
evropské a světové kultury, budou mít možnost porovnat pohledy na různé události.Využití angličtiny jako
komunikačního jazyka v rámci realizace projektu posiluje ve studentech jejich sebevědomí, jejich
Evropanství.
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Multikulturní výchova
V průběhu přípravy i realizace projektu se studenti seznámí s autentickými materiály, z nichž získají
představu o tradicích a hodnotách anglicky mluvících zemí a zároveň je mohou porovnávat s vlastními
postoji k tradicím a hodnotám.
Angličtina jako komunikační jazyk při realizaci projektu přispěje k uvědomění důležitosti ovládat tento
jazyk, neboť se jedná o jednací jazyk EU.
Environmentální výchova
Při přípravě reportáží pro své noviny se studenti mohou setkat s různými problémy životního prostředí a
možnostmi jejich řešení. Na pozadí globálních problémů mohou posuzovat i lokální environmentální
problémy a otázky. Veškerý odpad vzniklý při přípravě a v průběhu realizace projektu bude roztříděn a
zlikvidován s důrazem na dodržování ekologických přístupů a zásad o třídění komunálního odpadu.
Mediální výchova
Celý projekt je zaměřený na média, jejich tvorbu a využití médií jako zdroje informací a komunikačního
prostředku. Studenti budou pracovat s různými typy médií – internet, časopisy, noviny, email – využijí je
jednak jako příklady, podle kterých budou vytvářet vlastní noviny, jednak jako zdroj informací, které budou
potřebovat pro své noviny, ale také jako komunikační prostředek.
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2.1.3 Mezipředmětové vztahy

Projektová výuka je výbornou příležitostí pro využití a posílení mezipředmětových vztahů, jakožto i
možnost praktického využití poznatků, které studenti získali v rámci teoretické výuky.
Vzhledem k zaměření projektu půjde zejména o souvislosti mezi mateřským a cizím jazykem, využití
poznatků ze stylistiky, znalostí slohových útvarů a stylů, atd. Studenti budou nacházet paralelu mezi jejich
mateřským jazykem a cizím jazykem, osvojí si způsob vyjadřování určitých skutečností a posílí dovednost
kreativního psaní. Dále v rámci projektu studenti využijí své znalosti z IVT a to při sestavování vlastních
novin/zpravodaje, při jejich grafickém zpracování, při vyhledávání informací a zpracovávání jednotlivých
článků a rubrik.
Vlastní prací na projektu se studenti prakticky účastní pracovního procesu, kdy každý má svou úlohu,
zodpovědnost a cíle a musí kooperovat, aby dosáhli cíle společného a vytvořili společně finální produkt.
Nedílnou součástí práce na projektu je time management.
Další mezipředmětové vztahy se odvíjí od konkrétního obsahu projektu – aj. od témat, která lektoři zvolí
po domluvě s vyučujícím. Lze zařadit takové články a rubriky, které budou cíleně navazovat na zvolené
předměty.
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2.2 Specifické cíle
2.2.1 Rozvoj jednotlivých jazykových prostředků

V přípravné fázi každé aktivity budou studenti pracovat s lektorem na prezentaci slovní zásoby,
gramatických a stylistických struktur souvisejících s jedním z témat, která budou v novinách publikována
(např. interview, inzertní strana, sportovní rubrika apod.)
V průběhu realizace projektu budou rozvíjeny všechny jazykové prostředky.
Důraz je kladen zejména na rozvíjení slovní zásoby – studenti si osvojí novou slovní zásobu, kterou
zaktivizují jejím používáním při zpracovávání jednotlivých částí zpravodaje. Nutností je zde práce se
slovníky – klasickými či elektronickými, je vhodné prezentovat i výkladové slovníky (napr.
www.hyperdictionary.com), s ukázkou práce se synonymíckým slovníkem.
Komunikace s lektorem, ale i ve skupině v průběhu přípravné i realizační fáze bude probíhat výhradně v
anglickém jazyce – v případě nedodržení bude skupina penalizována – rozvoj řečových dovedností, musí
být schopni řešit všechny problémy týkající se jejich práce na projektu v anglickém jazyce. Toto vede k
procvičování a posilování fonetiky.
Gramatika je prezentována atraktivní formou, studenti nejsou demotivováni. Podklady pro články mohou
studenti čerpat z internetu – vyhledat si tak potřebné informace, čímž se rozvíjí čtení s porozuměním.
Při sestavování novin a jejich tvorbě bude kladen důraz na psaní a grafickou stránku jazyka. Vlastní
zpracování zpravodaje/novin umožní studentům využití verbálních i neverbálních prostředků pro
zdůraznění slov či částí textu, které považují za důležité pro čtenáře.
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2.2.2 Rozvoj řečových dovedností

Pro rozvoj řečových dovedností je nutné stanovit nejdříve jazykovou úroveň studentů a přizpůsobit jí
celkové zaměření projektu z hlediska slovní zásoby, gramatiky a jazykových prostředků.
Jestliže jedním z cílů projektu je zvýšení jazykové úrovně studentů, je třeba nejprve tuto úroveň
diagnostikovat. Po stanovení skutečné jazykové úrovně studentů je třeba připravit projekt tak, aby jim
odpovídal a dále rozvíjel jejich jazykové dovednosti a schopnosti.
Předpokládaná uroveň je A1-A2 u žáků ZŠ a A2-B2 u studentů SŠ.
1.Produktivní řečové dovednosti
Rozvoj MLUVENÍ – celý projekt vyžaduje schopnost vyjadřovat se v cizím jazyce.
Studenti budou nuceni používat cizí jazyk v běžných komunikativních situacích, ale i obhajovat své názory a
stanoviska, diskutovat, argumentovat, klást otázky, komunikovat s lektory i spolužáky za účelem dosažení
společného cíle. Tato nutnost komunikace v cizím jazyce by mela potlačit ostych studentů a posílit jejich
sebedůvěru, s níž cizí jazyk používají. Ztráta ostychu povede k lepší plynulosti jejich mluveného projevu.
Rozvoj PSANÍ – už vlastní povaha tohoto projektového modulu je založená na psaní, neboť studenti mají
za úkol vytvořit noviny. Musí tedy vytvořit značné množství textu v cizím jazyce. Jako inspiraci budou
využívat autentické materiály – noviny, časopisy, internet -(čtení s porozuměním) a na jejich základě budou
psát své vlastní texty. Seznámí se s formálním jazykem, důraz bude kladen na gramatickou správnost ale i
správné volení jazykových prostředků. Studenti se seznámí s organizací odstavců a angličtině, stejně jako s
dalšími specifiky psané podoby jazyka jako jsou zkratky (inzerce), speciální výrazy (sport), atd.
2. Receptivní řečové dovednosti
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM je zásadní součástí tohoto projektového modulu. Studenti budou pracovat s
autentickými materiály – novinami a časopisy, aby získali inspiraci, jak tvořit novinové články, dále v nich
budou hledat informace, které by zapracovali do svých novin. Dále budou využívat internet jako zdroj
informací pro své noviny, a tak bude čtení s porozuměním jednou ze stěžejních aktivit při jejich práci na
projektu.
V rámci tohoto modulu se díky jeho zaměření na žurnalistický styl seznámí s různými jazykovými postředky
typickými pro jazyk novin a časopisů jako jsou metafora, parabola, aliterace, atd.
Dále čtení s porozuměním budou studenti rozvíjet při práci se slovníky – jak klasickými, tak elektronickými.
Budou se pokoušet odhadovat význam slov, pracovat s kontextem a vyvozovat z něj významy slov a
slovních

spojení.
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 Žáci základních škol = 2.stupeň
 Žáci středních škol = 2. – 3. ročník
Tento projektový modul je navrhován tak, aby mohl být aplikován jak pro studenty středních škol, tak pro
žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnazií. Základní verze je směrována na
studenty středních škol, pro žáky by musely být některé části a aktivity přizpůsobeny jejich aktuální úrovni
znalostí a schopnosti pracovat samostatně ve skupinách. Také témata by musela být zúžena a pečlivě
vybrána, aby jejich obsahové zpracování nebylo nad rámec možností této věkové kategorie.
Rozdílná je i role učitele pro jednotlivé cílové skupiny. Jestliže budeme pracovat se studenty, učitel bude
mít roli koordinátora, bude jen dohlížet a směrovat studenty. Jeho hlavní úkol bude jazyková průprava pro
jednotlivá témata.
Při práci se žáky plní učitel úlohu jazykové průpravy stejně jako u studentů, ale musí žáky více vést, dopřát
jim více času na přípravu a zpracování jednotlivých témat. Také je třeba, aby to byl učitel, kdo dohlédna na
rozdělení žáků do skupin tak, aby tyto byly heterogenní a konkurenceschopné.
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Vyučovací metody
Základní vyučovací metodou je projektová výuka. V rámci projektové výuky budou uplatněny i další
vyučovací metody. V přípravné fázi, kdy lektor se studenty bude pracovat na prezentaci jazykových prvků
nutných k zpracování daného tématu, budou využívány především metody slovní, aktivní a produktivní.
Didaktické hry - budou využívány při osvojování slovních spojení, jazykových a gramatických struktur.
Metody slovní – zejména dialogické – budou uplatňovány po celou dobu práce na projektu. Studenti mezi
sebou musí komunikovat za účelem dosažení společného cíle, , stejně jako musí komunikovat s lektorem.
Metoda diskuse - je důležitá pro výměnu názorů studentů v rámci týmu. Studenti mají možnost
argumentovat v cizím jazyce a naučí se přesně vyjadřovat svoje názory a postoje.
Metoda situační – vychází z reální situace – v tomto modulu se tedy jedná o znalost lokálních a
celostátních periodik, případně autentických cizojazyčných periodik
Využití ICT – v rámci zpracovávání novin studenti budou využívat počítače – jednak jako zdroj informací,
ale i jako prostředek pro grafické zpracování jejich finálního produktu. Lektoři mohou využít internet nebo
výukový software či online slovníky v průběhu prezentační fáze.
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Organizační formy výuky
Důraz je kladen na skupinovou a kooperativní výuku a práci v týmech.
Studenti budou pracovat ve skupinách – týmech, jejichž společným cílem bude vytvořit finální produkt –
noviny. V rámci této práce si vyzkoušejí různé role ve skupině, které si budou muset rozdělit, diskuse a
argumentace, obhajování svých názorů a postojů, ale také kompromis a přijetí názorů druhých. Je nutné,
aby se tým vždy dohodl na obsahu jednotlivých částí novin a při tom se zapojili všichni členové týmu. Zde
funguje lektor jako “konzultant” - studenty při vlastní práci jen směruje a případně odpovídá na jejich
dotazy. Ale těžištěm je vlastní samostatná práce studentů.
Skupinová výuka – studenti pracují ve skupinách po celou dobu realizace projektu, navíc je tato práce
pojatá jako soutěž skupin, takže si skupiny vzájemně konkurují, čímž dochází ke značnému zvýšení
motivace. Ve skupinách studenti vytvářejí finální produkt – noviny.
Práce ve dvojicích – bude lektory využita v prezentační části.
Hromadná a frontální výuka – tato metoda bude částečně využita vedle dalších vyjmenovaných metod
lektory při prezentaci jazykových podkladů pro jednotlivá témata obsažená v novinách. Vzhledem k tomu,
že se nejedna o velmi atraktivní metodu, bude využita sporadicky a jen v případě nutnosti.
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Optimální hodinová dotace pro celý projekt je 16 hodin na jednu skupinu, z čehož 4 hodiny věnuje každý
lektor přípravě projektu, a 9 hodin (12 vyučovacích hodin) je věnováno vlastní realizaci a 3 hodiny jsou
určené pro vyhodnocení projektu a publikaci výsledků. V ideánlím případě mohou všechny skupiny
pracovat současně. Realizace projektu by měla probíhat ve dvou dnech.

Minimální časová dotace pro projekt je 8 hodin, za předpokladu, že přípravná fáze učitele a studentů
zahrne seznámení s projektem, rozdělení do skupin a částečnou přípravu na projekt formou domácí práce
studentů.
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K uskutečnění projektu je třeba ideálně zabezpečit prostory tak, aby jednotlivé skupiny mohly nerušeně
pracovat, aniž by se navzájem slyšely.
K práci je třeba zajistit počítače s připojením na internet a tiskárnou, cca 3 pro jednu skupinu. Ze
spotřebního materiálu bude potřeba papír do tiskárny, tonery, slovníky (překladové i výkladové, nůžky,
psací potřeby, autentické ukázky z anglického tisku, kroužkovač pro kroužkovou vazbu, aby studenti mohli
zkompletovat výstupní produkt.
Cena pro vítězný tým a drobné odměny pro všechny účastníky. Bylo by vhodné zajistit pro studenty drobné
občerstvení a nápoje, aby mohli v průběhu práce udělat dle vlastního uvážení krátké pauzy pro odpočinek
a občerstvení.
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Jako první krok v přípravě celého projektu musí proběhnout zjištění aktuální jazykové úrovně studentů
nebo žáků, kteří se budou projektu účastnit. Z této pak vychází veškerá příprava projektu po stránce
jazykové úrovně.

Projektová výuka má svá specifika. Jedním z nich je i nutnost propracované přípravy této metody. Z tohoto
důvodu je třeba věnovat velkou pozornost přípravné fázi projektu. Lektoři jsou zde nositeli stěžejní role,
protože oni připravují v tomto projektu se studenty veškeré podklady pro fázi realizační, takže úspěšný
průběh projektu závisí na nich a na jejich přípravě.

Z tohoto důvodu je výběr lektorů velmi důležitou fází v přípravě celého projektu. Jazyková škola s ohledem
na tuto skutečnost vybere lektory pro realizaci projektu – ideálně dva rodilé mluvčí a jednoho českého
lektora. V případě realizace projektu s žáky ZŠ by výběr lektorů měl proběhnout s přihlédnutím ke skutečné
jazykové úrovni žáků a případně zvolit všechny lektory z řad českých učitelů.

Dále je třeba stanovit témata jednotlivých rubrik v novinách, které studenti vytvoří. Studenti mají pokrýt 6
témat, takže např. Advertisement, Sport Page, Interview, Local News, Financial Page, Hot News. Výběr
témat by měl nebo mohl zohlednit následující faktory:
− jazyková úroveň studentů
− skutečná hodinová dotace projektu
− požadavky školy/vyučujícího na náplň
− zaměření školy, pokud se jedná o odbornou školu

Lektoři připraví k daným tématům jazykovou průpravu pro studenty. Každé téma má svá jazyková specifika,
která je třeba prezentovat studentům – gramatiku, slovní zásobu, grafické zpracování, atd. Lektoři zpracují
tuto přípravnou část s využitím různých metod a přístupů. Připraví pro studenty také příklady, jak je možné
dané téma zpracovat – mohou využít autentické materiály nebo vytvořit své vlastní příklady. Lektoři využijí
rozšiřující materiály pro procvičení související gramatiky, obrazové materiály, atd.
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Příklad přípravy některých témat:
Advertisement - inzertní strana
Lektor připraví ukázky inzertních stránek anglických novin – jak stránky s řádkovou inzercí, tak
celostránkové grafické inzeráty. Na základě těchto ukázek připraví pro studenty přehled stylistických a
jazykových specifik jazyka inzerátů a reklamních sloganů (jako jsou zkratky v řádkové inzerci, vynechávání
zájmen, aliterace, práce s grafickým zpracováním, význam symbolů, souznačnost a přenesené významy
apod.) a bude je vhodně motivovat a vést k zamyšlení nad tím, jakou chtějí oni mít svou inzertní stránku.

Interview – rozhovor
Lektor vybere příklady rozhovorů z autentických materiálů (noviny, časopisy, internet), případně sestaví
sám interview, které bude vyhovovat jeho představě o prezentaci tohoto tématu. Interview je vhodné pro
procvičování různých gramatických struktur – samozřejmě otázky a jejího tvoření, ale i podmínkových vět,
budoucího času, minulého času, atd. Záleží na lektorovi, zda studentům direktivně vybere osobnost, se
kterou oni vymyslí fiktivní interview, či jim zajistí osobu, se kterou budou moci udělat skutečné interview –
třeba i pomocí emailu, nebo zda nechá volnost jejich invenci.

Local News – místní zprávy
Toto téma je vhodné pro příklady práce se slovníkem a pro procvičování překladů. Lektor vybere v místním
tisku několik zajímavých událostí a bude se studenty pracovat na jejich překladu do angličtiny. Zde bude
hojně využívat všechny dostupně typy slovníků a upozorní studenty na úskalí doslovných překladů, na
časté chyby při překládání českých textů do angličtiny, seznámí je se synonymickými slovníky a pomůže jim
s orientací v nich.
Připraví příklady dobrých a špatných překladů, texty s faktickými, stylistickými a gramatickými chybami.
Podobně lektoři připraví i další témata.
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Jazyková škola připraví pro studenty informační dopis, ve kterém je seznámí s celým projektem, jeho
zaměřením, způsobem organizace. Navrhované znění dopisu:
Milí studenti,
ve spolupráci s vedením Vaší školy jsme pro Vás připravili speciální dvoudenní jazykový program zaměřený na
rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatických jevů a rozvoj týmové spolupráce. Program bude probíhat v
…....../místo konání/. Jedná se o soutěž … /počet/ skupin studentů anglického jazyka z Vaší třídy, kdy ve stanoveném
čase každá ze skupin připraví vydání jednoduchých novin v angličtině.
Program připraví a povedou …................. /počet lektorů, případně počet rodilých mluvčí/
V průběhu programu každá ze skupin studentů zpracuje do novin celkem šest témat, jejichž zadání se studenti dozví
až v den zahájení programu. Aktivity budou zahrnovat práci s počítačem, internetem, využití video a audio techniky
v přípravné fázi, dále například, e-mail, slovníky a řadu dalších pomůcek.
Každá aktivita bude složena z přípravné fáze, kdy lektoři s využitím různých přístupů a metod výuky seznámí studenty
se slovní zásobou, gramatickými strukturami a frázemi, souvisejícími s daným tématem, a vlastní realizační fáze.
Během ní studenti již samostatně zpracovávají dané téma s využitím výše jmenovaných pomůcek, pochopitelně s
možností konzultovat své dotazy s kterýmkoli z lektorů.
Jednotlivé skupiny obdrží ….... /časový údaj/ před zahájením programu podrobné propozice. Vytvoří vlastní redakční
radu předběžně si rozdělí práci na projektu. Výstupem celého projektu za každou skupinu bude graficky a obsahově
zpracovaný zpravodaj.
Během celého programu bude veškerá komunikace mezi studenty a lektory, ale i mezi studenty samotnými probíhat
pouze v angličtině. Lektoři budou průběh přípravy časopisu monitorovat a za nedodržení tohoto pravidla budou
studentům přidělovány trestné body, které se pak započítají v celkovém hodnocení práce skupiny. Kromě jazykové a
obsahové úrovně zpravodaje bude pochopitelně hodnocena také kvalita týmové spolupráce, efektivní rozdělení
úkolů uvnitř skupiny, zvládnutí stresu způsobeného případným špatným časovým rozvržením práce a řada dalších
faktorů.
Jednotlivé zpravodaje budou následně zhodnoceny komisí, složenou z lektorů, kteří se budou na přípravě a vedení
programu podílet ale i zástupců nezúčastněných lektorů. Zdařilé práce budou uveřejněny ….................. /kde/.
Účastníci skupiny, která připraví nejlepší výtisk zpravodaje získají .................. /odměna/.
Program proběhne …................................... /místo a datum konání/.
Při jeho přípravě byla naším cílem snaha, podělit se o zkušenosti našich lektorů s výukou a připravit pro Vás studenty
netradiční možnost výuky angličtiny..
Těšíme se na setkání s Vámi.
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Před realizací projektu bude přípraven a studentům zaslán dopis s instrukcemi. Instrukce jsou již součástí
práce na projektu, a tak jsou v angličtině.
Navrhované znění dopisu s instrukcemi:
Dear Students,
This is to inform you about the programme for the activity you are taking part in ................. /when and where/.
Your task will be to create a newspaper (one per group).
You will work in ....... /number/ groups which should be determined in advance. Each group should form a team of
people who are able to cooperate with each other and who each have their roles and responsibilities. PCs (with
access to the Internet), copier, printer and other equipment will be provided for you.
The topics (six) for the sections of the newspaper(s) will be given right before you start working. In each of the 90
minute sessions one topic will be pre-prepared with the help of our teachers (from the language point of view) and
there will be some time for you to work out the magazine section covering the topic.
Of course creating a newspaper requires a lot of time so it is necessary for you to work efficiently.
Try to think of a name for your newspaper and it might be useful to apply for a public email address for this purpose.
Yours
..................
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Takto studenti již začínají pracovat na projektu – jsou vyzváni k vytvoření skupin, sestavení redakční rady a
mají již před sebou dílčí úkoly. Zaslání tohoto informačního dopisu je jistě také motivací, studenti začnou
sledovat tisk a budou přemýšlet o tom, co by mohlo být náplní jejich novin. Nemohou však konkrétně
pracovat na novinách, protože zadání jednotlivých témat – rubrik dostanou až v den realizace projektu.
Další zapojení studentů do přípravné fáze projektu může po dohodě proběhnout v rámci jejich běžné
výuky – studenti přinesou anglické noviny, vypracují přehled nejběžnějších rubrik, budou se seznamovat se
specifiky jazykového i grafického zpracování novin.
Jazyková škola připraví itinerář a rozpis aktivit pro oba projektové dny. Pro každý projektový den budou
stanovena tři témata.
Jazyková škola zajistí vhodné prostory a materiální a technické zabezpečení předem.
Samozřejmě je nutné vybrat a připravit i cenu pro nejlepší tým a drobné odměny pro všechny zúčastněné.

Odhad spotřeby materiálu a kalkulace nákladů
Náklady na jazykový projekt nejsou vysoké, je potřeba mít připravenou dostatečnou zásobu papírů do
tiskárny a funkční toner s dostatkem barvy. Náklady se vejdou do 1000,- Kč i s občerstvením pro studenty.
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Studenti byli předem seznámeni s formou a rámcově i s obsahem projektu prostřednictvím dopisu a
instrukcí, které jim zaslala jazykové škola před začátkem projektu.

Projektový den 1
Studenti se již rozdělili do tří skupin, neboť o to byli požádáni v dopise od jazykové školy.
Seznámení s projektem a výstupem
Zástupce lektorského týmu seznámí studenty s obsahem projektu a jejich úkolem, kterým je vytvoření
výtisku zpravodaje/novin.
Lektor zároveň seznámí studenty s časovým plánem obou projektových dnů. První den proběhnou
dopoledne dva devadesátiminutové bloky s Krátkou přestávkou mezi nimi. Po polední pauze na oběd
proběhne ještě odpolední blok taktéž v délce trvání 90 minut. Druhý projektový den bude koncipován
podobné, avšak na jeho konci budou studenti mít ještě určitý vymezený čas na dokončení finálního
produktu – zpravodaje/novin.
Vlastní realizace projektu
Studenti pracují ve skupinách s lektory – každá skupina absolvuje tři 90-ti minutové bloky, to znamená, že
se ve všech skupinách vystřídají všichni tři lektoři. Každý blok má dvě části – část prezentační – tato část má
studenty jednak motivovat a přitáhnout jejich zájem a pozornost k danému tématu, dále však je třeba v
této části též prezentovat gramatiku, či jiné jazykové prostředky související s daným tématem. Lektor
studentům předkládá ukázky různých rubrik, dělají analýzu jazyka jednotlivých částí, procvičují gramatiku a
jazykové struktury, které se v daném tématu vyskytují.
Druhá část je část produktivní / realizační – studenti již víceméně samostatně zpracovávají dané téma dle
svého uvážení. Zde je role lektora omezena na metodické vedení, případné konzultace jazykových
problémů. Lektor sleduje, zda studenti dodržují daná pravidla – tedy zda komunikují při práci mezi sebou
výhradně v angličtině, sleduje, jak pracují, aby byl schopen vyhodnotit jejich způsob práce a time
management v rámci závěrečného hodnocení. Veškerá práce i koordinace týmu je na studentech. Zde mají
studenti k dispozici počítače s připojením na internet, psací potřeby, tiskárnu, ukázky z anglického tisku,
případně různé letáky, které jim mohou poskytnout obrazový materiál pro jejich zpravodaj/noviny. Na
konci každého devadesátiminutového bloku by studenti měli mít zpracovaný koncept určité části jejich
zpravodaje / novin.
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Projektový den 2
Studenti pokračují v práci obdobně, jako tomu bylo v předchozím projektovém dnu. Celá aktivita probíhá
podle stejného schématu. Na konci druhého projektového dne mají však studenti čas na dokončení a
kompletaci svého finálního produktu – zpravodaje / novin. V daný čas, který bude studentům oznámen na
začátku odpoledního bloku, musí studenti odevzdat finální produkt zpracovaný podle zadání. Pokud se
zpozdí, bude tato prodleva penalizována při hodnocení výsledných výstupů.
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Hodnotitelé projektu, hodnocení a zpětná vazba:
Studenti budou vyzvání k zhodnocení projektu z hlediska obsahového, dále připravenost a průběh celého
projektu. Hodnocení proběhnu formou následujícího dotazníku. Dotazník bude zahrnovat dotazy na
vhodnost zvolených témat, vedení a práci lektorů, slabé stránky projektu, jeho problematické části a části,
které byly pro studenty přínosné. Studenti také posoudí, zda projekt vytvořil dostatek příležitostí pro jejich
individuální uplatnění i vzájemnou spolupráci, a tak pomohl rozvíjet jejich osobnost v oblasti postojů a
hodnot. Studenti by si měli také ujasnit, zda jim jazykový projekt dal možnost utvořit si integrovaný pohled
na danou problematiku a zda mohli uplatnit širší spektrum dovedností a předchozích znalostí.
Dále budou studenti hodnotit výstupy, aby měli možnost vzájemného hodnocení. Budou hodnotit
jazykovou, grafickou a obsahovou stránku zpravodajů/novin týmů, ve kterých se neúčastnili práce. Hodnotí
bodově od 1 do 5, kde 5 je nejlepší výsledek.
Použijí následující tabulku:

Tým __

Tým __

Jazyková stránka
Grafická úprava
Obsah
Hodnocení výstupů
Celý projekt a práce na něm je pojat jako soutěž skupin. Proto je namístě, aby vyhodnocení projektu bylo
vyhodnocením nejlepšího zpravodaje/novin. Aby hodnocení bylo co nejobjektivnější, bude do něj
zapojeno několik hodnotících skupin:
1) Lektoři účastnící se projektu
- zhodnotí práci jednotlivých týmů, zohlední používání angličtiny v průběhu práce na projektu, time
management, dále zhodnotí zpravodaj/noviny jak po jazykové tak po grafické a obsahové stránce.
Hodnotí známkami od 1 do 5, kde 5 je nejlepší hodnocení.
2) Lektoři nezúčastnění (alespoň 5 lektorů, kteří se neúčastnili práce na projektu)
- zhodnotí zpravodaje/noviny jak po jazykové tak po grafické a obsahové stránce. Hodnotí
známkami od 1 do 5, kde 5 je nejlepší hodnocení.
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K tomuto hodnocení bude využita následující hodnotící tabulka:

Lektoři účastnící se projektu

Tým 1

Tým 2

Tým 3

Tým 1

Tým 2

Tým 3

Časová penalizace
Používání angličtiny
Time management
Jazyková stránka
Grafická úprava
Obsah
Lektoři nezúčastnění

Jazyková stránka
Grafická úprava
Obsah
Každý lektor, který bude vyzván k ohodnocení výstupu projektu, se seznámí se všemi třemi výtisky
zpravodajů/novin a poté vyplní výše uvedenou tabulku pro všechny týmy. Poté budou sečteny body, které
jednotlivé týmy získaly. Tým s nejvyšším počtem bodů se stane vítězem.
Jazyková škola stanoví termín, kdy budou studentům předány ceny. Tento termín by měl být nejpozději do
1 týdne od realizace projektu.

Seznámení širší veřejnosti s výsledky projektu
Výsledky projektu budou zveřejněny několika způsoby.
Jednak na webových stránkách jazykové školy Channel Crossings, dále na webových stránkách účastnické
školy a v jejích prostorách. Informace oprojektu se objeví v pobočce Channel Crossings v Radotíně, kdy se
projekt bude uskutečňovat, jakožto i v místním tisku a dalších médiích ve vztahu k jazykovému vzdělávání.
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Klíčové kompetence
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyz/rvp/kompetence1.htm

Průřezová témata
http://www.rvp.cz/sekce/177
Writing News, The Language of Advertising
www.onestopenglish.com
Magazine Idea
www.esl.about.com

Online slovníky
www.hyperdictionary.com
www.thesaurus.com
www.dictionary.com

Nápady, příklady a aktivity
http://www.thewclc.ca/edge/issue4/
http://www.tlsbooks.com/newspaper.pdf
http://www.latimes.com/extras/tie/virtualtour/adayinlife/index.html
http://www.saskschools.ca/curr_content/journalism20/print_journalism/teacher_parts_newspaper.htm
http://www.galaxy.bedfordshire.gov.uk/webingres/bedfordshire/vlib/0.children_teenagers/vhc_how_ne
wspaper.htm
http://www.mediaknowall.com/Year9/Print/9printanaly.html
http://english.unitecnology.ac.nz/resources/resources/advertising.html
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Příloha č. 1 – PŘÍKLAD REALIZACE PROJEKTOVÉHO DNE – celkový čas cca 8 hodin:

Studenti předem obdrží informace o projektu a instrukce – obojí formou dopisu / emailu. Budou využity
formulace z kapitoly Přípravná fáze projektu, avšak budou upraveny pro potřeby ukázky.

Seznámení s projektem a výstupem – 15 minut
Zástupce lektorského týmu seznámí studenty s obsahem ukázky projektu a jejich úkolem, kterým je
vytvoření informačního bulletinu.
Lektor zároveň seznámí studenty s časovým plánem. Dopoledne proběhnou dva devadesátiminutové bloky
s krátkou přestávkou mezi nimi. Po polední pauze na oběd proběhne ještě odpolední blok taktéž v délce
trvání 90 minut. Poté budou studenti mít ještě určitý vymezený čas na dokončení finálního produktu –
bulletinu.
Poté se studenti rozejdou po skupinách s lektory k vlastní práci na ukázce projektu.
Každý ze tří lektorů bude pracovat s každou ze tří skupin.
V rámci ukázky studenti zpracují jen Bulletin jazykové školy – bude se jednat o oboustranný leták, který
bude obsahovat:
− oznámení o otevření nové pobočky jazykové školy
− fiktivní interview s ředitelem jazykové školy
− marketing – pozvánka pro veřejnost
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Příprava (každý lektor cca 2h) + realizace - 3 bloky po 90 minutách
Zmíněná tři témata budou zpracována třemi lektory.
Téma 1 – Oznámení o otevření nové pobočky jazykové školy
V tomto tématu je cílem zpracování krátkého textu, ve kterém studenti informují o otevření nové pobočky
jazykové školy. Text by měl zahrnovat základní informace – tj. Název jazykové školy, datum otevření nové
pobočky, místo, čas, kontaktní informace.
Jazyková stránka:
- toto téma slouží k upevnění používání předpřítomného času a času minulého, rozdílu v použití těchto
časů, který je pro studenty stále náročný na pochopení a spontánní užívání a k procvičení předložek pojících
se s místem a časem. Lektor tedy zaměří jazykovou průpravu tímto směrem. Dále v kontaktních informacích
bude popsána cesta do nové otevřené pobočky z centra Prahy. Zde si studenti osvojí praktickou dovednost
popisu cesty. Lektor připraví ukázky popisu cesty – např. s využitím webových stránek nebo informačních
brožurek.

Z hlediska stylistiky je zajímavé využití různých časů v nadpisu článku, úvodu a vlastním textu, to je
specifikum anglického jazyka, pro něž není v češtině paralela.
V oblasti slovní zásoby zde jde zejména o výrazy spojené s místem, vysvětlováním cesty, uváděním data
apod.
Po skončení prezentační části studenti pracují samostatně na zadáním textu s využitím nových informací a
poznatků z jazykové průpravy. Na konci prvního bloku by studenti měli mít v hrubé formě zpracovaný text
a grafický návrh.Rozsah zhruba polovina stránky A4.

Téma 2 – Fiktivní interview s ředitelem jazykové školy
V tomto tématu je cílem zpracování fiktivního interview s ředitelem jazykové školy. Interview by mělo být
zajímavé a jeho účelem je probuzení zájmu veřejnosti o jazykovou školu.
Jazyková stránka:
- toto téma z hlediska jazykových prostředků a gramatických struktur procvičuje tvoření otázky, které je v
angličtině poměrně obtížné, dále zde procvičíme užití různých časů pro vyjádření minulosti a budoucnosti,
jejichž využití je naprosto odlišné od systému časů v češtině. Dále zde lze zařadit používání modálních sloves
či podmínkové věty – zde záleží na aktuální jazykové úrovni studentů.
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V oblasti slovní zásoby a stylistiky si studenti ujasní, které výrazy a jazykové prostředky mohou využít v
takovémto jazykovém útvaru, aby byl dostatečně formální – tedy jakási analogie vykání v češtině.
Po skončení prezentační části studenti pracují samostatně na zadaném textu s využitím nových informací a
poznatků z jazykové průpravy. Budou tvořit otázky a odpovědi na ně. Na konci druhého bloku by studenti
měli mít v hrubé formě zpracovaný text a grafický návrh. Rozsah zhruba 1 stránky A4.
Následuje pauza na oběd.

Téma 3 - Marketing – pozvánka pro veřejnost
V tomto tématu mají studenti za úkol vytvořit takovou část Bulletinu, která by byla vtipnou nebo zajímavou
pozvánkou do nové otevřené pobočky jazykové školy pro širokou veřejnost. Zde bude ponecháno více
prostoru pro jejich vlastní tvůrčí vyjádření a bude jen na nich, co konkrétně do této části zařadí.
Jazyková stránka:
- toto téma z hlediska jazykových prostředků a gramatických struktur nabízí možnost podívat se na jazyk z
trochu jiného úhlu a hravou formou. Studenti budou seznámeni se stylistickými prostředky jako je aliterace,
metafora, rým, aj. Lektor připraví ukázky z autentických tiskovin, kde je těchto i jiných jazykových
prostředků využito.
Po skončení prezentační části studenti pracují samostatně na zadaném textu s využitím nových informací a
poznatků z jazykové průpravy. Budou tvořit část bulletinu, která má bát poutavá pro širokou veřejnost. Měl
by zde být vtipný slogan a dále je ponechán studentům prostor, aby sami zvážili, čím by veřejnost oslovili –
může to být soutěž, křížovka, kviz, atd. Na konci třetího bloku by studenti měli mít v hrubé formě
zpracovaný text a grafický návrh. Rozsah zhruba polovina stránky A4.

Dokončení – 60 minut
Na závěr projektového dne budou studenti mít 60 minut na dokončení bulletinu včetně jeho vytištění ve
finální podobě.

Vyhodnocení ukázkového dne
Doporučuji využít hodnotící kritéria stanovená pro tento projekt a zmiňovaná výše.
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Příloha č. 2 – Dotazník pro studenty
Dotazník pro studenty
Jméno (není povinné)
Škola
Třída
Téma projektu se mi líbilo
1

2

3

4

5

3

4

5

Učitelé byli

•

.................................
1

•

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

•

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

2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Vedení projektu, metody a způsob
práce
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)
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Příloha č. 3 Příklad redakčního formuláře

EDITORIAL FORM

Date: ………………….
Editor’s office name: ………………………………………………………………………
Editorial staff (members): …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………

Editor-in-chief: …………………………………………………………………..……………
E-newsletter name: ……………………………………………………………….……………
Rubrics:
1. News (compulsory)
2. ………………………………. (voluntary)
3. …………………….…………. (voluntary)
Notes:
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Příloha č. 4 – Příklady aktivit a úkolů

How to Write a Newspaper Article I
Follow this step by step guide to a good article:
Decide what your article will be about.
Research the topic of your article.
Write your article using the template below.
First paragraph: In the first few sentences, answer these questions!
Who?
What?
When?
Where?
Why ?
Grab the reader's attention by using an opening sentence which is a question or something unexpected!
Now, give the details. It is always a good idea to include one or two quotes from people you interviewed.
Write in the third person (he, she, it or they). Be objective. Use active verbs so the reader feels things are
really happening!

Last paragraph: Round off your article. Try ending with a quote or a catchy phrase!
By-line: At the end, state who wrote the article; 'By ....'.
Decide where appropriate illustrations/pictures will be placed.
Proof-read your article and edit where needed.
Spell check your article!
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How to Write a Newspaper Article II

The headline should be accurate and in the present tense.
The first sentence needs to be short and dramatic. Surprise your reader! Make them curious.
Be clear from the start – put the facts of the story first.

Remember to use the 5 W’s – who is involved; what happened; when it happened; where and,
most important, why?
Be accurate - get your facts correct.

Use active verbs wherever possible.
Keep the article brief – don’t bore your reader and don’t make it too complicated to understand.
Be incisive.
Be fair – there are at least two sides to every story. Let the readers make up their own minds.
Avoid clichés – find new ways to describe familiar people and events.
Search for a special ingredient – make your story stand out from the others
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Design your own front page
for a newspaper.
First plan your page by
following these instructions

1. Title or name of your newspaper ____________________________________
2. Price: ____________ 3. Date: _____________

4. Design a logo

5. Write a headline and a story
________________________________________
________________________________________
________________________________________

6. Draw a picture to go with
7. Write the weather forecast
the headline
______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

8. Write a headline for your main story
_______________________________________________________________
9. Write your main ideas for that story
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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