
My school 

Metodické pokyny 

RVP – vzdělávací obor – Člověk a jeho svět 

Tematický okruh – Místo, kde žijeme 

 

Klíčová slova 

school, teacher, lockers, cloakroom, lesson, pupil, school bag, classroom, picture, desk, chair, 

blackboard, whiteboard, subject, pencil case, pen, pencil, text book, exercise book, after 

school club, computer, homework, school club, school playground 

 

První část 

Úvodní seznámení s obsahem video lekce. Mluvčí ukazuje budovu školy zvenku. Ukazuje také 

vstupní prostory. Později i vybavení třídy.  

Po první části žáci pracují s pracovním listem č. 1. Překládají výrazy na obrázku, domalovávají 

další školní předměty do obrázku a pojmenovávají je. Žáci pracují samostatně. Učitel děti 

kontroluje, pomáhá.  

 

Druhá část 

Vyprávění mluvčího je vystřídáno rozhovory dvojího typu. Nejdříve vedou dialog děti, pak 

vede dialog mluvčí s dětmi. Slovní zásoba je zaměřená na pojmenování školních pomůcek a 

budovy školy. 

Na konci této části se děti mohou pokusit o namalování podobného obrázku. V tom případě 

by měl učitel záběry pustit ještě jednou a zastavovat je za jednotlivými kroky tak, aby děti 

měly dostatek času na kreslení. 

Obměna: Děti se mohou pokusit namalovat podobný obrázek, který ale bude odpovídat 

jejich skutečné škole. Pokud je učitel jazykově vybavený, může je vést jednoduchými 

instrukcemi. 

V obou případech záleží na časových možnostech učitele. Tato část je časově náročnější. 

 

Třetí část 

Část číslo tři je zaměřená na názvy školních předmětů a jednotlivých učeben ve škole. 



Tento pracovní list byl vytvořen na www.toolsforeducators.com dne 27.11.2014. 

Děti vyplňují pracovní list č. 2. Nakonec doplní svůj rozvrh a uvedou, jaké mají oblíbené a 

neoblíbené předměty. Naučí se krátké rozhovory o tom, jaké předměty mají a nemají rádi. 

Obrázky znamenají tyto předměty – Natural History (Biology), National History (Geography), 

Music, PE, History, Physics,  Chemistry, English, Art, Czech Language, Computer Studies, 

Maths.  

Je na zvážení učitele, zda použije i názvy předmětů 2. Stupně ZŠ nebo je z pracovního listu 

vymaže. 

Dobrovolná práce:  

Učitel zadá žákům křížovku a vyškrtávačku. Může být také použito následující hodinu pro 

zopakování probrané látky. 

 


