
Zahraniční vzdělávací mobility pedagogů SGO 

2016-1-CZ01-K101_023103 

Cambridge, Velká Británie 14. - 26.8.2017 

Mgr. Jan Rozsíval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLIL aktivity a inspirace pro pedagogy Slezského gymnázia v Opavě 

 

A. Název aktivity: Členské země Evropské unie – kdy vstoupily? 

 

1) Napiš co nejvíce členských zemí EU, které znáš. 

2) Pracuj ve skupinách po třech. Společně označte členské země EU na mapě Evropy. 

3) Ve vaší skupině si každý vyberte jeden sloupec (skupinu) – viz pracovní list (úkol číslo 

3). 

4) Najdi a označ (tick) své země na mapě Evropy. 

5) Poslouchej učitele a zapiš data vstupu k zemím ve své skupině. 

6) Řekni svým partnerům, kdy jednotlivé země ve tvé skupině vstoupily do EU. Zapište 

data (roky) do mapy Evropy. 

7) Společně barevně označte jednotlivé země podle roku, kdy vstoupily do EU – viz 

pracovní list (úkol číslo 7). 

8) Pracujte ve dvojících. Papír si rozdělte na osm částí. Jeden z vás napíše co nejvíce 

výhod setrvání v EU, druhý co nejvíce nevýhod. Poté pracujte ve skupině po čtyřech. 

Rozstříhejte své papíry na jednotlivé kartičky a společně je rozdělte do dvou sloupců. 

9) Pracujte ve skupině po čtyřech. Každý si vezme 7 kartiček. Každý řekne skupině, jakou 

má kartičku a umístí ji do správného sloupce. 

10) Přemýšlejte o své zemi a zvažte výhody a nevýhody jejích setrvání v EU. 

11) Reflexe: jaké další otázky o Evropské unii máš? 

12) Vyber si jednu z následujících smluv – viz pracovní list. Pomocí nejrůznějších zdrojů 

zjisti o svém dokumentu další informace a další hodinu je sdílej ve své skupině.   







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Název aktivity: Cold War Dictation – Studená válka – kreslení podle instrukcí 

Pokyny pro žáky - viz pracovní list. 

 

 



C. Název aktivity: Studená válka – demokracie a totalita 

 

Instrukce pro žáky: rozdělte informace do skupin (žákům nesdělujeme do kolika skupin a 

podle jakých kritérií). 

 



D. Název aktivity: Čtenářská gramotnost 

 

Přečtěte si text v přiloženém pracovním listu. Každá věta, případně její část, má nějaký 

význam. Do tabulky v pracovním listu zapište číslo podle toho, jestli se jedná o fakt, 

vysvětlení nebo doplňující informaci. 

 



E. Název aktivity: Jigsaw Reading 

 

1) Žáci se rozdělí do skupin po třech a jsou jim přiděleny texty 1, 2 a 3. 

2) Každá skupina dostane pracovní list s otázkami. Žáci si otázky nejprve společně 

přečtou a ujistí se, že jim rozumí. 

3) Každý žák si přečte svůj text a snaží se zapamatovat si co nejvíce informací. 

4) Žáci poté společně odpovídají na otázky na pracovním listě. 





 

 


