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Úvod 
 

 

Vítej na vzdělávacím programu Prostředí kolem nás! Podíváš se kolem sebe, naučíš se o svém okolí 

něco nového a možná si všimneš něčeho úplně poprvé. Zažiješ různé aktivity a dozvíš se například,  

 jak se lze dozvědět více o místě, ve kterém se nacházíš, 

 jak můžeš ty sám přispět k jeho vylepšení, 

 jak lze využít mapy na internetu, 

 jak se anglicky dorozumět v tématech týkající se svého města, 

 jak zpracovat poutavou prezentaci v PowerPointu a kde hledat internetu obrázky, které můžeš 

volně používat, 

 jak se zlepšit v prezentačních dovednostech. 

 

 

 

 

My a prostředí kolem nás 
 

 

Prostředí kolem nás 

 

1. Dotazník 

 
Na začátku tě poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Nejedná se o školní test, který by hodnotil tvé 

znalosti a z kterého bys dostal/a známku. Žádná odpověď tu není ani dobrá ani špatná. Cílem dotazníku 

je zjistit, jaké jsou tvoje zkušenosti a názory. Na konci programu dostaneš podobný dotazník a budeš si 

tak moci porovnat, jestli ses dozvěděl/a něco nového. 

  

1)  Víš, jaká jsou pravidla diskuze při skupinové práci? (Zaškrtni jednu odpověď; odpověď Ano prosím 

zdůvodni. Nevadí, pokud si nejsi úplně jistý/á.)  

o Ano 
Prosím krátce vysvětli, jaká jsou hlavní pravidla diskuze: ______________________________ 

Všímáš si toho, co je ve 

tvém okolí? Jak se ti 

prostředí kolem tebe 

líbí? Co nejbližší park, les, 

škola, chodník, silnice…? 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne, nevím 

2)  U zastávky chybí odpadkové koše a neustále se tam povalují odpadky. Co uděláš? (Zaškrtni 

jednu odpověď.)  

o Nic, není to moje starost. 
o Spíš nic, sice mi to vadí, ale nevím, co s tím. 
o Něco s tím zkusím udělat. (Odpověz prosím na doplňující otázku) 

Co bys udělal/a? Zkus napsat nápady: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3)  Umíš si zjistit či vyhledat informace o aktuálním dění na radnici? 

o Ne, nevím, kde bych to hledal/a. 
o Spíš ne, ale nějak bych si s tím poradil/a. 
o Spíš ano, tuším, kde to hledat. 
o Ano, vím, kde a jak si to zjistit.  

4)  Znáš nějaké internetové mapy? Jaké? (Zaškrtni jednu odpověď.) 

o Ano 
Prosím uveď jaké______________________________________________________ 

o Ano, ale nepamatuji si, jak se jmenují. 
o Ne 

5)  Umíš pracovat s internetovými mapami? (Pokud zaškrtneš Ano, napiš, k čemu konkrétně umíš 
mapy na internetu využít.)  

o Ano 
Prosím napiš, k čemu umíš mapy na internetu využít: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Ne 
o Nevím 

6)  Potřebuješ si na referát stáhnout obrázek z internetu. Myslíš, že je důležité, z jaké stránky si ho 

stáhneš? (Zaškrtni jednu odpověď a svoji odpověď zdůvodni. V případě, že nevíš, svoji odpověď 

zdůvodňovat nemusíš.) 

o Ne 
o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Ano 
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Prosím zdůvodni svoji odpověď: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

o Nevím, nemám na to názor.  

7)  Dokážeš vytvořit v nějakém počítačovém nástroji (např. PowerPoint) prezentaci, která bude 

dobře vypadat a která zaujme publikum? (Zaškrtni jednu odpověď a v případě, že jsi odpověděl  

Spíš ano nebo Ano svoji odpověď zdůvodni.) 

o Ne, nikdy jsem to nedělal/a. 
o Spíš ne, počítačový nástroj na tvorbu prezentací sice znám, ale nemám s ním moc zkušeností. 
o Spíš ano, znám základy práce s počítačovým nástrojem a tuším, na co si dávat pozor. 

Napiš důležitá pravidla pro dobře vypadající prezentaci:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ano, to bych zvládl/a, dokážu vytvořit dobrou prezentaci v počítačovém nástroji. 

Napiš důležitá pravidla pro dobře vypadající prezentaci:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Víš, jak následující slova a fráze říct v angličtině? (Napiš anglický překlad. Pokud nevíš, nevadí, 

nech kolonku prázdnou.) 

Lavička   →  ___________________     Kašna    →  __________________________________ 

Kruhový objezd →  ___________________     Přechod pro chodce →  __________________________ 

Chodník →  ___________________     Semafor   →  __________________________________ 

Popelnice →  ___________________     Odpadkový koš   →  ____________________________ 

9)  Uměl/a bys připravit a zrealizovat prezentaci v angličtině na téma MY TOWN? (Zaškrtni jednu 

odpověď.)  

o Ne, nevím jak na to. 
o Spíš ne, musel/a bych se případně dlouho připravovat. 
o Spíš ano, zvládl/a bych se připravit, tuším, jak na to. 
o Ano, to bych zvládl/a, vím jak na to. 

10)   Spěcháš na kroužek a na rušné ulici Tě zastaví skupinka anglicky mluvících turistů s mapou 

hledající cestu do hotelu. Myslíš, že bys jim dokázal/a pomoci? (Zaškrtni jednu odpověď.)   

o Ne, nemám dostatečnou slovní zásobu a kolem je hodně lidí, někdo jim určitě pomůže. 
o Spíše ne, jednoduchou angličtinou bych je možná zvládl/a navést, ale radši bych to nechal/a 

na někom jiném. 
o Spíše ano, sice mi možná bude občas chybět slovíčko, ale zkusil/a bych jim pomoci. 
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o Ano, popsat cestu v angličtině zvládnu a chci jim pomoci. 

11)  Oboduj sám sebe podle toho, jak si myslíš, že umíš/znáš/dokážeš následující věci. (Do tabulky 

doplň ke každému řádku číslo 1 až 10. Nikdo Tě zkoušet nebude, tak se neboj dát jakékoliv číslo.) 

 

1 = Tohle vůbec neumím    10 = Tohle umím dobře 

1 Poslouchat a přijímat názory ostatních.  

2 Zorganizovat na škole besedu se zastupiteli města.  

3 Změnit pozadí slidu v PowerPointu.  

4 Pracovat s nástrojem „Výstřižek“ v počítači.  

5 Používat anglická modální slovesa.  

6 Vysvětlit v angličtině dopravní značky.  

 

 

2. Těkej – štronzo – dvojice a rozdělení na skupiny  

Teď tě čeká aktivita ve skupině. Po zaznění signálu se postav a pohybuj se po třídě na pokyn „těkej“. 

Po zaznění pokynu „štronzo“ se zastav a po pokynu „dvojice“ utvoř dvojici se spolužákem, který je ti 

nejblíže. Ve dvojicích odpovídej na otázku, kterou vám vyučující ukáže. Vše se několikrát zopakuje. Po 

zodpovězení všech otázek se vrať na své místo a společně si sdělte, co jste se dozvěděli od spolužáků 

a vás co zaujalo. Nejzajímavější informace si můžeš zapsat do bubliny. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyní tě čeká rozdělení do skupin pomocí kartiček. Každý dostane jednu a podle pokynů vyučujícího 

budeš hledat, jaká slova spolu obsahově souvisí nebo skládat obrázek. Jakmile budete mít skupinu 

sestavenou, jděte k lavici a usaďte se kolem ní.   
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3. Alfa box 

Do karty Alfa boxu zapiš všechny pojmy a slovní spojení, které tě napadají, když se řekne 

město/vesnice. Ke každému písmenu napiš tolik slov na stejné písmeno, kolik tě v daném časovém 

limitu napadne. Nejprve pracuj individuálně a potom si v rámci své skupiny po pokynu vyučujícího 

porovnejte své zápisy a doplňte si, co napadlo ostatní.  

 

A B C Č 

D E F G 

H CH I J 

K L M N 

O P R Ř 

S Š T U 

V Z Ž  
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Prostředí kolem nás anglicky 
 

1. Fly swatters 

Nejdřív se seznámíš s novou slovní zásobou. Sleduj, co vyučující zapisuje na tabuli a po jeho pokynech 

opakuj. Poté jdou k tabuli dva dobrovolníci, kteří dostanou plácačky a snaží se co nejrychleji 

„zaplácnout“ slovíčko, které říkají žáci v lavicích (mohou střídat anglický jazyk s českým). Takto se u 

tabule vystřídá několik dobrovolníků a může se vyhlásit i nejlepší „plácač“! 

Probíraná slovíčka si přepiš do tabulky a dopiš jejich překlad: waste bin, street lamp, bench, 

roundabout, pavement, zebra crossings, traffic lights, traffic sign, fence, dustbin, square, fountain 

 

ENGLISH CZECH 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Jaká slovíčka 

pro tebe byla 

nová a která jsi 

už znal/a?  
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2. Double puzzle 

Čeká tě Double puzzle! Křížovku řeš samostatně, v případě potřeby můžeš oslovit spolužáka. Po 

doplnění všech slovíček a zjištění znění tajenky zkontroluj své zápisy se spolužáky. 

 

 

 

 

3. Ask and react 

Vytvořte dvojice dle pokynů vyučujícího a vzájemně si pokládejte otázky z pracovního listu. Jeden z vás 

pracuje s listem A a druhý s listem B. V heslech si zaznamenávejte informace pod otázky a po ukončení 

reagujte na otázky vyučujícího, zbývá-li čas.  
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A 

How many people live in your town/village? 

What is your favourite place there? Why do you like it? Where is the place?  

What are three good things about your town/village?  

Where do you like going shopping? What do you usually buy there? Why do you like it?  

Do many tourists visit your town/village? Why?/Why not?  

Describe the area around your school. What is there, what is typical?  

What are three bad things about your town/village?  

Do you like your town? Why? Why not?  

Is it better to live in the centre or in the suburbs? Why? 

Where are the most beautiful places in your town/village?  
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B 

How old is your town?  

What are three fun things to do in your town/village? 

Where is the most famous place in your town/village? 

What are three bad things about your town/village?  

Which means of transport do you use in your town/village? Why? 

Describe the area around your house. What is there, what is typical? 

What are three good things about your town/village? 

Would you like to be a mayor of your town/village? Why? Why not?  

Do you like your town? Why? Why not? 

What are the worst places about your town/village?  
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Druhy map a tvorba mapy 
 

1. Druhy map 

Nejdřív se seznam s jednotlivými druhy map pomocí prezentace vyučujícího.  

Své postřehy a poznámky si můžeš napsat k jednotlivým slidům. 

Mapy na internetu

Vzdělávací program: Prostředí kolem nás 2

 

Mapy

Topografické

Obecně geografické

Tematické

Jaký je rozdíl mezi následujícími typy map?

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Topografické mapy

https://geoportal.gov.cz

Prohlédněte si 
topografickou 

mapu vaší obce

 

Katastrální mapy

www.ikatastr.cz

Zobrazení hranic 
katastrálních území, hranic 
územních správních 
jednotek, státních hranic, 
hranic pozemků, obvodů 
budov a vodních děl…

Katastrální mapa

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Měřítko mapy

Zmenšení povrchu 
Země na mapě udává 
měřítko mapy

Měřítko mapy

 

Mapy na internetu v České republice

maps.google.czwww.mapy.cz
Mapy GoogleMapy Seznam

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Mapy Seznam

K čemu nejčastěji využíváte mapy.cz?

K čemu se dají ještě využít?

 

Mapy Google

K čemu nejčastěji využíváte 
maps.google.cz?

K čemu se dají ještě využít?

 

Jak využít mapu

• Vyhledat konkrétní místa na mapě 
• Prozkoumat nejbližší okolí zvoleného místa
• Naplánovat si, jak se do místa dostat 
• Vyhledat spoje MHD
• Prozkoumat značené turistické trasy
• Najít v okolí zajímavosti či služby
• Zjistit aktuální předpověď počasí pro dané místo
• Projít se místem pomocí funkce Panorama nebo 

Street View

 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Výhody oproti papírové mapě

Jaké jsou výhody internetových 
map oproti mapám papírových?

Jsou i nějaké nevýhody?

 

 
 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

Vyplň úkoly z pracovního listu a své odpovědi si zapiš.  

1) Napište do vyhledávače www.ikatastr.cz, do levého rohu poté napište název své obce a 
zmenšete mapu tak, aby byly vidět hranice katastrálního území obce. 

Zvětšete si mapu své obce tak, abyste viděli vaši školu. Zjistěte, jaká je výměra pozemku, na 
kterém se vaše škola nachází (v m2).  
 
________________________________________________________________________ 

Napište do vyhledávače název své obce a název vaší školy. Zjistěte kliknutím na ikonu, kdo má 
vlastnické právo. 

________________________________________________________________________ 

 

2) Máte k dispozici topografickou mapu své obce. Měřítko uvedené na mapě je 1: 200 000. Kolik 
metrů ujdete, když vzdálenost od místa bydliště do parku měří na mapě 2 cm. 

________________________________________________________________________ 

 

3) Zadejte na internetu www.mapy.cz, poté napište název vaší obce a základní školu. Přepněte si 
mapu na mapu turistickou a zjistěte, jaké dopravní prostředky hromadné dopravy je možné 
využít a jaký je interval mezi spoji v dopravní špičce (mezi 6. – 9. hodinou).  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

4) Zjistěte na topografické mapě https://geoportal.gov.cz, jaká je největší nadmořská výška ve 
vaší obci.  
 
 _______________________________________________________________________ 
 

5) Jaké jsou výhody internetových map, co vše je možné na nich dohledat. Po vyzkoušení uveďte 
nejméně čtyři příklady.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

http://www.ikatastr.cz/
http://www.mapy.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/
https://geoportal.gov.cz/
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Na závěr sdílej své záznamy s ostatními ve skupině. Řekněte si, co vás zaujalo, 
co jste si zapamatovali, co byste si chtěli vyzkoušet apod.  

 

 

 

2. Práce s mapou 

Vyhledej si mapu své obce na www.mapy.cz nebo maps.google.cz a sleduj vyučujícího, který ti na 
počítači ukáže, jak pracovat s nástrojem „výstřižek“. Vyzkoušej si to a vyber jím mapu obce, kterou 
uložíš na plochu v počítači a následně vytiskneš. 

 

3. Tvorba mapy 

Po vytištění mapy pracuj dle instrukcí, které obdržíš od vyučujícího a které ti okomentuje. V případě 

potřeby se doptávej, vyhledávej na mapě, lokalizuj si potřebná místa. V závěru práce přilep mapy na 

arch A1 a doplň odpovídající nadpis.  

 

 

 

 

  

Kreslená mapa 

1) Vyhledejte na internetové mapě mapu vaší obce. 

2) Vyberte obec/část obce, kterou se budete zabývat v dalších hodinách. 

Může se jednat o nejbližší okolí vašeho bydliště/školy, pokud je vaše obec 

velká.  

3) Domluvte se, jak velká část to bude. Měli byste zachytit hlavní silnice, 

ulice, klíčové budovy, přírodní lokality, průmyslové zóny, důležité budovy 

obce. 

4) Po vytištění mapy a obdržení jedné části mapy si vezměte si obyčejnou 

tužku a překreslete mapu na papír velikosti A3 v poměru 1:4. Když budete 

mít překresleno, obtáhněte vše černou fixou, aby byla mapa viditelná i z větší 

vzdálenosti. Dopište názvy klíčových ulic, budov, parků. 

http://www.mapy.cz/
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Sny a realita 
 

1. T-graf 

Od vyučujícího se dozvíš, jak pracovat s T-grafem a poté bude tvým úkolem jej vyplnit. Ve skupině 

sdílejte své nápady týkající se obce a diskutujte, k čemuž vám mohou pomoct pravidla níže. Když 

nastane shoda, informaci zapište do T-grafu. Po vypršení času porovnejte své zápisy s žáky z druhé 

skupiny. Pokud s nějakými návrhy, které zazněly u druhé skupiny, budete souhlasit, doplňte si je i do 

svého grafu.  

 
 

  

Obec, ve které nechceme žít Obec snů 
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2. Úkol 

Na závěr si poslechni zadání domácího úkolu – domluvte se ve skupině, kdo si vezme na starost 
fotografování, určete si, zda budete fotografovat telefonem, či fotoaparátem a sdělte vyučujícímu, kdo 
bude za fotografování zodpovědný. Do příštího setkání zaznamenejte za skupinu nejméně čtyři 
fotografie vztahující se k problematickým částem obce.  

 

3. Extra aktivita – Životabáseň 

Pokud vám vyjde čas, můžeš se pustit do extra aktivity. Vyučující ti vysvětlí, jak je možné dokončovat 

předložené věty a potom už můžeš tvořit životabáseň samostatně. Vymýšlej dokončení každého 

„verše“ tak, aby vystihoval tvůj postoje k obci. Začátky veršů mají různé podoby a je jen na tobě, do 

jaké míry vyjádříš své myšlenky. Můžeš dopisovat jedno slovo, více slov i psát věty rozvité. Po 

dokončení básně přečti své dílo nejméně dvěma spolužákům.  

 

Co . . . 

Které nabízí . . . 

Které by chtělo . . . 

Které nenávidí . . . 

Které se bojí . . . 

Pravidla pro diskuzi: 

• Mluví jen jeden.  

• Mluvíme přiměřeně hlasitě.  

• Nasloucháme ostatním a snažíme se pochopit 

podstatu sdělení.  

• Navazujeme oční kontakt s tím, ke komu hovoříme.  

• Mluvíme spisovně. 

• Držíme se tématu a reagujeme k věci. 

• Sdělení by mělo být srozumitelné. 
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Ve kterém potřebuji . . . 

Ve kterém nechci . . . 

Ve kterém slyším . . . 

Jehož oblíbenou barvou je . . . 

Jemuž se protiví . . . 

Které nesnáší . . . 

Které se chlubí . . . 

Které umožňuje . . . 

Kterého . . . 

Ve kterém sním o . . . 

Ve kterém toužím po . . . 

Synonymum pro celé . . . 
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Inovace a řešení 
 

 

Lokalizace problémových míst 
 

1. Fotografie 

V této aktivitě buď představuj své výtvory nebo popisuj, co vidíš – autoři fotografií předloží své záběry 

spolužákům ve skupině. Ti hovoří o tom, co vidí, popisují, co je na fotografiích zachyceno, tipují, proč 

si autoři vybrali právě zachycená místa. Autoři fotografií po celou dobu mlčí. Když jsou komentáře 

k fotografiím od jednoho autora vyčerpány, autor sděluje svůj záměr fotografování a zhodnotí, zda se 

odhady spolužáků shodovaly s jeho záměry. Pokračuje další autor fotografií. Takto se vystřídají všichni 

žáci, kteří fotografovali. Nejzajímavější postřehy si můžeš zapsat. 

 

 

 

 

 

2. Realita 

Vrať se ke svým poznámkám, k Alfa boxu a T-graf. Vše postupně projdi a vyhledej oblasti nebo témata, 

se kterými je třeba něco udělat. Co je pro obec negativní? Co tam nechceš? Co bys chtěl změnit? S čím 

bys chtěli něco udělat? Nalezené problémy si zapiš. 
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3. Co nás pálí 

V tuto chvíli bude prostor, abyste si navzájem sdělili, jaká témata k řešení jste našli – vybraný žák ze 

skupiny obdrží semafor (níže) a ostatní čtou nahlas vybrané oblasti a zapisovatel po krátké diskusi nad 

jednotlivými položkami zapíše problém k barvě na semaforu, která odpovídá tomu, zda je problém 

velmi „žhavý“ (červená), zda je na pováženou (oranžová), nebo zda je to ještě v pořádku, v mezích 

únosnosti (zelená). Po zvážení všech oblastí diskutujte nad položkami zapsanými u červené barvy, 

případně u oranžové.  

Závěrem této diskuse bude nejméně šest oblastí, kterými se v další části budete zabývat. Zapiš si je do 

tabulky. 

     

 

 

Nyní vše zaznačte do mapy – vezměte si samolepicí etikety, namalujte na ně vykřičníky a symbol 

vystihující problém (např. nedostatek odpadkových košů – tj. na obrázku odpadkový koš), můžete je 

vystřihnout do tvaru kolečka či čtverce a umístit je do mapy na místo, kde se problém vyskytuje. Např. 

když problém spočívá v nebezpečném přechodu pro chodce, etiketu nalepte na přechod pro chodce. 

Takto nalepte nejméně šest vykřičníků. 
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Kreativní řešení problému 
 

1. Kreativní řešení problému 

Ve skupině vyberte nejméně tři problémy, na jejichž řešení budete pracovat. Postupnými kroky, které 

budou prezentovány vyučujícím a budou rozfázovány v pracovním listu, hledejte nápady. 

 

  1. Identifikace problémů . . . tento bod již máte splněn. 

2. Kladení otázek 

• Položit si otázky začínající KDO? KDY? CO? JAK? KDE? PROČ? 

• Sepsat všechny otázky, které vás napadnou. 

• Položit si nejméně jednu otázku ke každému startéru. 

• Ke startéru JAK (JAKÉ) vymyslet více otázek. 

3. Hledání nápadů 

• Hledat odpovědi na zapsané otázky. 

• Položit si první otázku ze seznamu a zapisovat úplně všechny 

nápady, které ve skupině zazní. 

• Neskončit hned po prvním nápadu, s tím, že to stačí. 

4. Hledání řešení problémů 

• Ze sepsaných nápadů vybrat ty, které považujete za dobré. 

• Promýšlet, jak by mohla vypadat realizace takových nápadů a v 

případě, že zjistíte, že řešení má více nedostatků a objevuje se 

kolem nich mnoho otázek, na které neumíte odpovědět, opusťte 

takový nápad a zabývejte se nápadem dalším, který máte uvedený. 

• Výstupem je najít řešení, které je reálné a uskutečnitelné. 
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Z nich vyberte ty nejrealizovatelnější a promyslete další položky organizéru – např. kdo může pomoci 

s realizací, jaké náklady s tím budou spojeny. Vše zaznamenejte do organizérů. Pro zjištění dílčích věcí 

máte k dispozici internet, kde můžete dohledávat potřebné informace.  

V závěru budete mít připraveny nejméně tři zpracované návrhy řešení problému.  

 

 
  

5. Plánování realizace 

• V případě dostatku času naplánovat, jak řešení zrealizovat. 

• Sepsat, co budete potřebovat, jaké aktivity vykonat: zeptat se pana 

ředitele, zjistit na internetu, kolik stojí apod., zjistit, kolik je 

k dispozici peněz. 

 

Problém 

 

Kladení otázek 

 

Hledání nápadů 
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Read and react 
 

1. Modální slovesa 

Vyučující ti odprezentuje modální slovesa. Zapiš si je i s překladem do tabulky. 

Následně tvoř věty podle zadání tématu a užívej v nich modální slovesa. Své formulace sděl 

vyučujícímu.  

ENGLISH CZECH 

  

  

  

  

  

  

  

 

Vybrané nápady a plán realizace 
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2. Board game 

 
  

CAUTION,  

SLIPPERY 

FLOOR 

   

PLEASE, DO 

NOT LEAVE 

YOUR 
CHILDREN 

UNATTENDED 

 

SLOW, ZEBRA 

CROSSINGS! 

 

 

PLEASE 

RECYCLE 

 

NO HORSES 

OR BIKES, 

WALKERS 

ONLY 

  
 

 

FIRE! DANGER 

TO TREES. TAKE 

CARE WITH 

CIGARETTES. 

  

 

NO SWIMMING 

WHEN THE RED 

FLAG FLYING! 

 

DO NOT 

CROSS HERE! 

USE SUBWAY! 

 

 

SLOW DOWN! 

CHILDREN 

CROSSING  

 

 

 

 

SMOKING 

AREA 

 

 

DO NOT STAND, 

SIT, CLIMB OR 

LEAN OF FENCES 

 
PRIVATE 

FISHING! KEEP 

TO FOOTPATH 

AWAY FROM 

WATER 

 

 
TENTS PER 

NIGHT  
10£ ONE OR 
TWO PEOPLE  

15 £ FAMILY SIZE 

 

SHEEP - PLEASE 

CLOSE GATE. 

KEEP YOU DOG 

ON A LEAD. 

  

 

STAFF 

ENTRANCE! 

VISITORS USE 

DOOR AT FRONT 
OF MUSEUM 

 

SHORT STAY 

CAR PARK 20 

MINUTES 

MAXIMUM 

LIMIT  

 

DO NOT LEAN 

YOUR BIKE 

AGAINST THIS 

WINDOW! 
 

 



26 
 

Vytvořte dvojice či trojice podle pokynů vyučujícího a zahrajte si Board game, kterou vám také vysvětlí 

vyučující – o políčku, na které se dostaneš po hodu kostkou, sděl větu s užitím modálního slovesa. Hra 

končí, když se jeden z vás dostane do cíle. V průběhu aktivity se snaž mluvit pouze anglicky.  

 

 

 

 

Tvorba prezentace 
 

1. Zásady pro tvorbu prezentace 

Spolu s vyučujícím si projdi přehled zásad pro tvorbu správné prezentace a 

případně si to prakticky vyzkoušej v PowerPointu (např. změna barvy pozadí, 

velikosti a fontu písma, přidávání obrázků na slidy apod.).  

V případě, že nevíš, jak některou ze zásad v provést, tak se neboj zeptat. 

 

Informace 

• Na snímek přiměřeně řádků, max. 5–8 řádků   

• Řádky spíše do bodů, než do celých vět (max. 5-7 slov) 

• Odrážky uvozující jednotlivé body by měly být v prezentaci sjednocené 

• Myšlenky zformulovat do hesel (doporučení 3 hesla na slide) 

• Více informací rozdělit do více snímků 

• Informace si ověřit z více zdrojů 

• Rozlišovat mezi fakty a vlastním názorem 

Písmo  

• Bezpatkové písmo se čte lépe – například Calibri nebo Arial  

• Na všech snímcích použít stejný font  

• Pro zvýraznění použít tučný text  

• Pozor na kurzívu, hůře se čte 

• S podtržením textu opatrně, časté využití působí nepřehledně 

• Text by měl být čitelný kdekoli z místnosti 

• Doporučená velikost pro nadpisy – 48, pro odrážky 32 a pro pododrážky 28 bodů 

Foto, obrázek, schéma  

• Velké, detailní  

• Dobře viditelné kdekoli v místnosti 

• Nezapomenout na popisky – co je na fotografii, obrázku apod.  

• Obrázky volit smysluplně – nejde o fotogalerii, ale doplnění prezentace 

• Při používání obrázků dodržovat autorská práva a licence 

• Pro stahování obrázků lze použít galerii v PowerPointu (Vložit -> Obrázky -> Online obrázky) 
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• Pro stahování obrázků lze použít otevřené databáze, např. www.pixabay.com) 

• U obrázků v databázích je potřeba ověřit, k jakým účelům se mohou využívat a jestli je nutné 

u nich uvádět autora (licence)  

Animace, přechody  

• Pozor na příliš mnoho přechodů a animací, pro diváka můžou být nepřehledné a matoucí 

• Vhodné je pro přechodovou animaci prolnutí mezi snímky 

• Doporučení – u přechodů zkuste Lupu nebo Průlet, u animace Vytlačení nebo Plynulý 

přechod 

• Méně je více – animace a přechody musí být smysluplné, neměly by zastínit obsah 

Vzhled  

• Dodržet jednotný vzhled celé prezentace – pozadí, písmo, barvy 

• Pozor na barevné kontrasty (barevné písmo na barevném pozadí) 

• Lze využívat šablony v PowerPointu a upravovat dle potřeby 

• Pozor na překlepy a chyby 

• Nanečisto si vyzkoušet, jak bude prezentace probíhat včetně komentáře 

• Vyzkoušet si přepínání slidů a předávání slova 

 

2. Tvorba prezentace 

Nejprve si stanovte, kdo bude jaký snímek zpracovávat. Také se domluvte na vybraném fontu, velikosti 

písma, barvě pozadí apod. Při tvorbě postupuj podle zásad z předchozího cvičení. Níže si načrtni, jak 

bude tvůj snímek vypadat, co za informace bude obsahovat… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pixabay.com/
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Ke zpracování využívej své grafické organizéry, záznamy z dílčích aktivit a své poznámky. Do prezentace 

v PowerPointu zahrň i fotografie obce.  

Součástí prezentace je i mapa, kterou jste vytvořili – ta bude prezentována též, ale není zpracovávána 

do PowerPointové prezentace.  

Také si zvolte, kterou z částí odprezentujete částečně v anglickém jazyce. K prezentaci v angličtině 

využijte i modálních sloves, která jste procvičovali.  

Po vytvoření prezentace si rozdělte, kdo bude co prezentovat – mapu a jednotlivé snímky v prezentaci.  

Případně si zapiš postřehy, které budeš potřebovat. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Na závěr dostaneš od vyučujícího kritéria pro správné prezentování před posluchači a také popisnou 

zpětnou vazbu, jak jsi pracoval/a ve druhém bloku programu.  
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Prezentace 
 

 

 

 

Prezentujeme svá řešení 

 

1. Nácvik prezentace 

Přečti si jednotlivé položky v rámečku (níže) a zatrhni správná řešení.  

Po kontrole vedené vyučujícím si připrav veškeré potřebné materiály k nácviku vlastní prezentace, 

protože budete mít možnost si poprvé vyzkoušet svůj výstup před publikem. 

Po odprezentování dostanete od vyučujícího a spolužáků zpětnou vazbu. Na základě jejich postřehů si 

ji budete moci vyzkoušet znovu. Klíčové momenty, které je třeba vylepšit, si můžete poznamenat do 

bubliny. 

 

 

  

Už se to blíží! 

Jdeme na to? 
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Jak prezentovat 

• Na začátku se představím a sdělím téma prezentace. 

• Prezentaci začnu slovy „Takže dobrý den.“      

• Častokrát použiji ve větách prostě, vlastně, jakoby, žejo, tedy, 

normálně, protože tak mluvím.  

• Používám výrazy, kterým rozumí prezentující i posluchači.  

• Během prezentování máme všichni trému, tak si raději dám 

ruce do kapes, občas se podrbu ve vlasech. To mi všichni 

odpustí.  

• Nestíhám všechno sdělit, tak zrychlím.  

• Před prezentováním se rozmluvím např. jazykolamy či 

artikulačními cvičeními. 

• Na konci si nechám čas na otázky a odpovědi.  

• Nejsem si jist/a některými částmi prezentace, ztiším proto 

hlas.  

• Během prezentace chodím sem a tam.  

• Čtu všechno z listu, který jsem si poctivě připravil/a.  

• Ruce se snažím udržet co nejvíce v klidu, ale nedržím je za 

zády.  

• V rukou mám kartičky s poznámkami. 

• Čtu poznámky z prezentace posluchačům.  

• Při prezentaci hledím na posluchače, „přejíždím“ publikum 

pohledem.  

• Neumím mluvit spisovně, tak se o to nesnažím ani během 

prezentace.  

• V průběhu prezentace se s nikým ze skupiny nebavím.  

• Při prezentaci mluvím monotónním hlasem. 

• Po prezentaci rychle zmizím. 
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Před samotnou prezentací před publikem obdržíte od vyučujícího formulář pro hodnocení prezentací. 

Tento přiložený můžeš vyplnit za svou skupinu. Pokud ti není něco jasné, tak se zeptej, ať víš, jak 

hodnotit. 

 Řeč těla 
Oční 

kontakt 
Úvod a 
závěr 

Hlas Tempo 

Skupina č.      

1. prezentující  1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 

2. prezentující 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 

3. prezentující 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 

4. prezentující 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 

5. prezentující 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1  2  3  4 1 2 3 4 

Grafická stránka 

prezentace: 
 
 

Obsahová stránka 

prezentace: 
 

Silné stránky prezentace, 

prezentujících:  

Povedlo se 

Zaujalo mě 

Líbilo se mi 

Porozuměl/a jsem 

Inspirovalo mě 

Slabé stránky 

prezentace, 

prezentujících:  

Ještě bych potřeboval/a 

 

V další prezentaci bych se soustředil/a na 

 

Konkrétně kroky, jak na tom lze zapracovat 

 

Otázka:  
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Celkové hodnocení: 
 

 

 

2. Prezentace před publikem 

Na úvod této aktivit připravte místnost k prezentování. V případě, že program probíhá ve školní třídě, 

můžete například odsunout lavice a dát židle tak, aby všichni členové publika viděli dobře na promítané 

prezentace. Vyučující stanoví pořadí prezentujících skupin a vy ostatním představíte svůj výstup nebo 

průběžně zapisujete své postřehy ostatním skupinám a dáváte jim ústní zpětnou vazbu. 

Nakonec se se ve skupině domluvte, které návrhy řešení se vám líbily 

nejvíce a v čem spočívali jejich největší přínosy. 

 

 

 

 

 

Naše poznatky 
 

1. Výstupní dotazník 

Nyní tě poprosíme o vyplnění závěrečného dotazníku. Jedná se o stejný dotazník, který jsi vyplňoval/a 

před začátkem programu. Cílem dotazníku je zjistit, jestli ti program přinesl něco nového, jestli tě bavil 

a jestli se něco nového naučil/a. Opět se nejedná o test, takže tě nikdo známkovat nebude. 

Po vyplnění pak můžeš nalistovat na začátek, porovnat své odpovědi a zamyslet se, v čem ses nejvíce 

posunul/a. Taky si můžeš zapsat své nápady k dalšímu rozvoji.  

  

1)  Víš, jaká jsou pravidla diskuze při skupinové práci? (Zaškrtni jednu odpověď; odpověď Ano prosím 

zdůvodni. Nevadí, pokud si nejsi úplně jistý/á.)  

o Ano 
Prosím krátce vysvětli, jaká jsou hlavní pravidla diskuze: ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ne, nevím 
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2)  U zastávky chybí odpadkové koše a neustále se tam povalují odpadky. Co uděláš? (Zaškrtni 

jednu odpověď.)  

o Nic, není to moje starost. 
o Spíš nic, sice mi to vadí, ale nevím, co s tím. 
o Něco s tím zkusím udělat. (Odpověz prosím na doplňující otázku) 

Co bys udělal/a? Zkus napsat nápady: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3)  Umíš si zjistit či vyhledat informace o aktuálním dění na radnici? 

o Ne, nevím, kde bych to hledal/a. 
o Spíš ne, ale nějak bych si s tím poradil/a. 
o Spíš ano, tuším, kde to hledat. 
o Ano, vím, kde a jak si to zjistit. 

4)  Znáš nějaké internetové mapy? Jaké? (Zaškrtni jednu odpověď.) 

o Ano 
Prosím uveď jaké______________________________________________________ 

o Ano, ale nepamatuji si, jak se jmenují. 
o Ne 

5)  Umíš pracovat s internetovými mapami? (Pokud zaškrtneš Ano, napiš, k čemu konkrétně umíš 

mapy na internetu využít.)  

o Ano 
Prosím napiš, k čemu umíš mapy na internetu využít: _______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

o Ne 
o Nevím 

6)  Potřebuješ si na referát stáhnout obrázek z internetu. Myslíš, že je důležité, z jaké stránky si ho 

stáhneš? (Zaškrtni jednu odpověď a svoji odpověď zdůvodni. V případě, že nevíš, svoji odpověď 

zdůvodňovat nemusíš.) 

o Ne 
o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Ano 

Prosím zdůvodni svoji odpověď: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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o Nevím, nemám na to názor.  

7)  Dokážeš vytvořit v nějakém počítačovém nástroji (např. PowerPoint) prezentaci, která bude 

dobře vypadat a která zaujme publikum? (Zaškrtni jednu odpověď a v případě, že jsi odpověděl  

Spíš ano nebo Ano svoji odpověď zdůvodni.) 

o Ne, nikdy jsem to nedělal/a. 
o Spíš ne, počítačový nástroj na tvorbu prezentací sice znám, ale nemám s ním moc zkušeností. 
o Spíš ano, znám základy práce s počítačovým nástrojem a tuším, na co si dávat pozor. 

Napiš důležitá pravidla pro dobře vypadající prezentaci:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

o Ano, to bych zvládl/a, dokážu vytvořit dobrou prezentaci v počítačovém nástroji. 

Napiš důležitá pravidla pro dobře vypadající prezentaci:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

8) Víš, jak následující slova a fráze říct v angličtině? (Napiš anglický překlad. Pokud nevíš, nevadí, 

nech kolonku prázdnou.) 

Lavička   →  ___________________     Kašna    →  __________________________________ 

Kruhový objezd →  ___________________     Přechod pro chodce →  __________________________ 

Chodník →  ___________________     Semafor   →  __________________________________ 

Popelnice →  ___________________     Odpadkový koš   →  ____________________________ 

9)  Uměl/a bys připravit a zrealizovat prezentaci v angličtině na téma MY TOWN? (Zaškrtni jednu 

odpověď.)  

o Ne, nevím jak na to. 
o Spíš ne, musel/a bych se případně dlouho připravovat. 
o Spíš ano, zvládl/a bych se připravit, tuším, jak na to. 
o Ano, to bych zvládl/a, vím jak na to. 

10)   Spěcháš na kroužek a na rušné ulici Tě zastaví skupinka anglicky mluvících turistů s mapou 

hledající cestu do hotelu. Myslíš, že bys jim dokázal/a pomoci? (Zaškrtni jednu odpověď.)   

o Ne, nemám dostatečnou slovní zásobu a kolem je hodně lidí, někdo jim určitě pomůže. 
o Spíše ne, jednoduchou angličtinou bych je možná zvládl/a navést, ale radši bych to nechal/a 

na někom jiném. 
o Spíše ano, sice mi možná bude občas chybět slovíčko, ale zkusil/a bych jim pomoci. 
o Ano, popsat cestu v angličtině zvládnu a chci jim pomoci. 

11)  Oboduj sám sebe podle toho, jak si myslíš, že umíš/znáš/dokážeš následující věci. (Do tabulky 

doplň ke každému řádku číslo 1 až 10. Nikdo Tě zkoušet nebude, tak se neboj dát jakékoliv číslo.) 
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1 = Tohle vůbec neumím    10 = Tohle umím dobře 

1 Poslouchat a přijímat názory ostatních.  

2 Zorganizovat na škole besedu se zastupiteli města.  

3 Změnit pozadí slidu v PowerPointu.  

4 Pracovat s nástrojem „Výstřižek“ v počítači.  

5 Používat anglická modální slovesa.  

6 Vysvětlit v angličtině dopravní značky.  

 

12)  Získal/a jsi během vzdělávacího programu nějaké nové znalosti a dovednosti, které bys mohl/a 

nyní nebo v budoucnu využít? (Zaškrtni jednu odpověď). 

o Určitě ne 
o Spíše ne 
o Spíše ano 
o Určitě ano 
o Nevím, nedokážu posoudit 

 

2. Kruhový rozhovor (Inner and outher circles) 

Po vyplnění dotazníků vytvořte soustředné kruhy a řiďte se pokyny vyučujícího – po vymezený čas 

veďte hovor ve dvojicích. V průběhu aktivity se setkáš s nejméně pěti žáky ze třídy a můžeš s nimi tak 

sdílet vlastní postřehy, zážitky, dojmy a poznatky získané během celého vzdělávacího programu. Hlavní 

postřehy si můžeš zapsat do tabulky. 

 

 

V závěru si vyslechni zpětnou vazbu od vyučujících. 

 

 

 

 

 

Jaké to pro tebe bylo? 
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