Příklad 2
(příklad práce v jedné vyučovací hodině, případně v 90minutovém bloku)
Očekávané výstupy: Žák rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu
autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze
a odpovědi na otázky. Sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací
souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy.
Nejvíce rozvíjené klíčové kompetence:
 kompetence k řešení problémů
 kompetence sociální a personální
 kompetence pracovní
Žáci jsou rozděleni do skupinek po třech. Každá skupinka dostane stejný úkol – vybrat si
jedno evropské město a vytvořit informační leták pro turisty nebo plakát zvoucí k
návštěvě města.
Žáci si mezi sebou rozdělí dílčí úkoly; jeden najde informace o historii města, druhý o
kultuře a turistických zajímavostech, třetí vyhledá zeměpisný popis a politické zařazení
státu, ve kterém se město nachází. Jako informační zdroj může sloužit internet,
cizojazyčný časopis, encyklopedie i učebnice.
Čas, který je potřebný na vyhledávání informací, si žáci určí sami. Může ho však stanovit
vyučující, a to zejména v případě, kdy žáci ještě nemají zkušenosti s tímto typem úkolů.
Mohlo by se totiž stát, že budou vyhledávat materiál příliš dlouho, a pak nestihnou
nalezené informace zpracovat a umístit na plakát.
Získané informace žáci společně poskládají dohromady a umístí je na informační leták či
plakát. Učitel všechny práce vystaví, aby si je žáci mohli prohlédnout a zároveň
individuálně zhodnotit. Následující hodinu nebo ke konci 90minutového bloku členové
jednotlivých skupin prezentují svoji práci a vysvětlují, proč použili ty které obrázky a proč
považují vybrané informace za důležité nebo reprezentativní.
Slovní zásoba žáků nižších ročníků je samozřejmě chudší než slovní zásoba žáků vyšších
ročníků. Na jejich plakátech budou informace stručné, heslovité a doplněné množstvím
obrázků. Proto jim na realizaci tohoto úkolu stačí jedna vyučovací hodina. Žáci vyšších
ročníků jsou schopni předat informace obsáhlejší, obrázky doplnit delšími větami apod.;
na realizaci tohoto úkolu budou potřebovat spíše 90minutový blok.

