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Úvod
Kurz Praktické aktivity pre primárne vzdelávanie kladie dôraz na osobnostný
rozvoj učiteľa. Zameriava sa na zlepšenie všetkých komunikačných schopností a
zručností Taktiež ponúka konkrétne využitie jazyka v primárnom vzdelávaní.
Pozitívom kurzu je exkurzia v základnej škole, vďaka čomu učiteľ získava konkrétnu
predstavu o spôsobe výučby.
Na základe absolvovaných hodín sme spracovali výstup, v ktorom ponúkame
aktivity, ktoré prebiehali počas jednotlivých dní.

1. deň
a) Zoznamka
Na tabuli boli napísané otázky, na ktoré sme odpovedali pri zoznámení sa
v dvojiciach. Následne sme pred celou skupinou predstavili svojho partnera,
s ktorým sme tvorili pár.
Na tabuli bola nakreslená pojmová mapa, ktorá obsahovala odpovede na
neznáme otázky o živote našej školiteľky. Našou úlohou bolo pýtať sa otázky tak,
aby sme našli všetky odpovede v pojmovej mape.

b) Výroky o primárnom vzdelávaní
Skupina bola rozdelená na 3 – 4 členné skupinky. Každý dostal papier, na
ktorom boli napísané výroky súvisiace s výučbou na prvom stupni. Úlohou každej
skupinky bolo ku každému výroku priradiť počet bodov podľa toho, do akej miery
s daným výrokom súhlasíme.
c) Tvrdenia o kurze
Úlohou skupiny bolo v menších skupinách diskutovať o tvrdeniach
súvisiacich s výučbou kurzu a rozhodnúť o tom, či dané tvrdenia sú pravdivé alebo
nepravdivé.
d) Spoznaj mesto
Aktivita spočívala v tom, že k otázkam o meste Exeter sme mali vyhľadať
a priradiť odpovede. Odpovede boli vytvorené na každé písmeno abecedy a
usporiadané v abecednom poradí.
e) Moja výučba
Každý dostal maketu šípky vyrobenú z farebného papiera. Školiteľ zadával
vety týkajúce sa výučby v triede. Našou úlohou bolo pomocou makety odpovedať
a to tak, že otočená maketa smerom nahor znamenala „áno“, smerom nadol „nie“.

Ak maketa smerovala vľavo alebo vpravo, znamenalo to, že sčasti súhlasíme a sčasti
nie. Prostredníctvom tejto aktivity každý hodnotil svoj vyučovací proces.
f) Kufor mojich schopností
Na tabuli bol nakreslený kufor rozdelený na štyri časti. Každá časť mala svoj
názov: moje osobné jazykové ciele, profesijné ciele, slabosti, silné stránky. Našou
úlohou bolo prostredníctvom lepiacich papierikov vyjadriť sa ku každej časti
a nalepiť ich do kufra. Následne sme si odpovede čítali a hodnotili.
Postreh: V priebehu dňa školiteľ na osobitnú tabuľu zaznamenával slová alebo frázy,
ktoré nám robili ťažkosti alebo ktoré boli pre nás nové, o ktorých sme diskutovali.

2. deň
a) Plážová lopta
Na nafúknutej lopte boli napísané rôzne otázky. Skupina sa postavila do kruhu
a hádzala si loptu. Každý, kto chytil loptu prečítal jednu otázku a mal na ňu
odpovedať. Loptu potom prihral ďalšiemu hráčovi.
b) Etiketa
V pracovnom liste bolo štrnásť otázok týkajúcich sa správania sa ľudí v Anglicku.
Našou úlohou bolo vybrať správnu odpoveď z troch daných možností.

c) Video
Pred začiatkom videa sme dostali papier, na ktorom boli otázky týkajúce sa videa,
na ktoré sme mali hľadať odpovede.
d) Slang
V pracovnom liste sme mali spájať vety, ktoré majú rovnaký význam. Jedna veta
je formálna, ďalšia je vyjadrená pomocou slangu.
e) Jedno slovo von
V každom riadku pracovného listu boli podobne znejúce slová- rýmy. Našou
úlohou bolo podčiarknuť slovo, ktoré malo inú výslovnosť ako ostatné.

f) Puzzle
Na každej strane malého trojuholníka boli napísané slová. Našou úlohou bolo
zostrojiť veľký trojuholník a to tak, že sme prikladali k sebe strany trojuholníkov,
ktoré mali podobne znejúce slová.
g) Krížovka
Každý dostal pracovný list s krížovkou, pod ktorou boli napísané vety. V každej
vete bolo jedno slovo napísané nesprávne (rovnako znejúce ako správne). Našou
úlohou bolo nájsť chybné slovo a zapísať ho správne do tajničky.
h) Vety s preneseným významom
Každá dvojica dostala kartičky dvoch farieb. Jedna farba obsahovala vetu
s preneseným významom, iné farba obsahovala vety, ktoré vysvetľovali ich význam.
Našou úlohou bolo nájsť dvojice a priradiť ich k sebe.
i) Nahraď časť vety
V pracovnom liste boli napísané vety. Našou úlohou bolo časť zvýraznenej vety
nahradiť slovom s preneseným významom.
j) Role play
Úlohou každej skupiny bolo zahrať danú situáciu, v ktorej sme mali využiť vety
s preneseným významom.
k) United Kingdom
Každý dostal pracovný list o Spojenom kráľovstve. Našou úlohou bolo riešiť
napísané úlohy v pracovnom liste.

l) Kolotoč
Každý dostal kartičku, ktorá obsahovala otázku a zároveň odpoveď na inú
otázku týkajúce sa témy Spojené kráľovstvo. Našou úlohou bolo sledovať, kedy
zaznie otázka, na ktorú sme mali odpoveď na kartičke. Po odpovedi na otázku sme
prečítali našu otázku.

m) Nájdi odpoveď
Po triede boli nalepené na rôznych miestach opisy rôznych vtákov. Každý dostal
pracovný list, na ktorom boli napísané otázky týkajúce sa života a výzoru vtákov.
Našou úlohou bolo vyhľadávať odpovede na dané otázky na základe prečítania
opisov v triede.
Následne sme dostali farebné obrázky vybraných vtákov a našou úlohou bolo
pomocou predchádzajúcej aktivity napísať ich názvy.

n) ABCD diktát
Každý zo skupiny dostal papier rozdelený na tri časti označené písmenom
a číslom. Školiteľ postupne vyvolával písmená a čísla. Našou úlohou bolo zapísať do
správneho políčka nadiktovanú vetu. Následne sme vytvorili skupiny. Každá
skupina obsahovala členov s každým písmenom (1 skupina- A, B, C, D). Vyplnené
papiere sme rozstrihali a následne z týchto viet sme tvorili súvislý text.

o) Stonehenge
Trieda bola rozdelená do dvoch skupín- stavitelia a architekti. Úlohou staviteľov
bolo z pripravených ingrediencií a na základe napísaného postupu vytvoriť hmotu
a z nej „kamene“. Architekti z nich neskôr vytvorili stavbu stonehenge.

3. deň
a) Poker face
Jedna osoba sedí na stoličke pred skupinou, ktorá jej kladie rôzne otázky a na
ktoré musí odpovedať dohodnutou vetou, napr: párky. Skupina sa snaží vytvoriť
také otázky, aby danú osobu rozosmiala. Ak sa začne smiať, pokračuje ten, kto ju
rozosmial.
b) Nájdi niekoho
Každý dostal pracovný list zameraný na tému CLIL. Ten obsahoval desať viet
o metóde CLIL. Úlohou každého zo skupiny bolo nájsť osobu, ktorá vie odpovedať
alebo vysvetliť dané tvrdenie. Každá osoba mohla odpovedať len na jeden výrok.
Následne nám školiteľka vysvetlila a doplnila všetky tvrdenia.

c) Prešmyčka
Pracovný list obsahoval desať prešmyčiek o téme CLIL. Našou úlohou bolo na
základe pomocných viet dešifrovať slovo (prešmyčku).

d) Puzzle
Každá skupina dostala kartičky, na ktorých boli obrázky hudobných nástrojov
a ich názvy. Našou úlohou bolo spojiť obrázok so správnym názvom. Každá dvojica
(obrázok + slovo) bola inak prestrihnutá- obrázky do seba zapadali. To bolo
nápomocné pri vytváraní správnych dvojíc.

e) Kvarteto
Kvarteto sa týkalo hudobných nástrojov. Každý vytváral skupinu sláčikových,
bicích alebo dychových nástrojov.

f) Diktát
Aktivita prebiehala v dvojiciach. Jeden z dvojice opakovane bežal k tabuli a čítal
jednotlivé vety. Tie sa týkali usporiadania hudobných nástrojov v orchestri. Jeho
úlohou bolo odovzdať túto informáciu svojmu partnerovi, ktorý to zapisoval do
predlohy znázorňujúcej usporiadanie orchestra.
Orchestra Positions
1. The percussion is at the very back of the orchestra.
2. The harp is at the front on the far left.
3. The first violins are at the front, next to the harp.
4. The second violins are next to the first violins.
5. The violas are at the front, in the middle.
6. The cellos are next to the violas.
7. The double basses are behind the cellos.
8. The flutes are behind the violas, on the left.
9. The oboes are next to the flutes, and behind the violas.
10. The bassoons are behind the oboes and next to the clarinets.
11. The clarinets are next to the bassoons and in front of the horns.
12. The horns are behind the clarinets, at the back.
13. The trombones and the tuba are together next to the horns.

14. The trumpets are at the back, next to the trombones and the tuba.
g) Hádaj, čo kreslím
Každý postupne po jednom kreslil zadané zviera na tabuľu, ostatní hádali, o aké
zviera ide.
h) Dobble
V skupinách sme hrali dobble týkajúce sa témy zvierat.

i) Krížovka
Trieda bola rozdelená na dve skupiny- A, B. Každá skupina mala v tajničke
vyplnené názvy rôznych zvierat. Našou úlohou bolo pod tajničku napísať opis
zvierat, ktoré už boli zapísané v tajničke. Následne členovia skupiny A zisťovali od
členov skupiny B zvieratá, ktoré im v tajničke chýbali. Pri zisťovaní používali opisy
zvierat, ktoré vytvorili predtým.

Mammals Communicative Crossword
Think of clues for the words below, and then explain them to your partner. (A)

Write your clues here:
1)________________________________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________________________________
7) ________________________________________________________________________________________________
9) ________________________________________________________________________________________________
11) ________________________________________________________________________________________________

Think of clues for the words below, and then explain them to your partner. (B)

2)________________________________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________________________________
6) ________________________________________________________________________________________________
8) ________________________________________________________________________________________________
10) ________________________________________________________________________________________________

j) Zisťovanie údajov
Každý dostal pracovný list, na ktorom boli rôzne kartičky zvierat a jednu kartu
k tomu, ktorá obsahovala podrobný popis niektorého zo zvierat. Našou úlohou bolo
na základe opísaného zvieraťa poskytnúť ostatným informácie o dĺžke života,
veľkosti, rýchlosti a váhe zvieraťa.

Takto vyplnený pracovný list o každom zvierati sme rozstrihli na samostatné karty.
Následne sme vytvorili 3-4 členné skupiny a hrali hru Ktoré zviera je naj. Karty sa
rozdali medzi všetkých hráčov. Každý hráč držal kôpku svojich kariet otočených
smerom nahor. Prvý vybral jednu zo štyroch oblastí (váha, veľkosť, dĺžka života,
rýchlosť) a povedal, koľko dané zviera váži, meria, žije, pohybuje sa. Kto z hráčov
mal najväčšie číslo, bral všetky karty. Víťazom sa stal ten, kto mal všetky karty.
Osoba 1: Ja mám 32 kg.
Osoba 2: Ja mám 12 kg, prehral som.
Osoba 3: ja mám 50 kg, beriem všetky karty.

4. deň
a) Bomba
Skupina sa postavila do kruhu. Na začiatku školiteľ zadal jedno slovo. Našou
úlohou bolo postupne tvoriť rýmy a posúvať bombu po obvode kruhu, ktorá tikala.
Kto nestihol povedať slovo v časovom limite, pokiaľ bomba nevybuchla, vypadol.
Obmena: použiť iné témy- vymenovať predložky, farby, zvieratá.
b) Čítanie rozprávky s rýmami
Školiteľka čítala príbeh pomocou obrázkovej knihy, ktorú nám súčasne
prezentovala. (Oi frog.)
Neskôr sme dostali pracovný list, v ktorom sme mali spájať obrázky slov, ktoré sa
rýmovali (slová použité v príbehu).

c) Práca s plastelínou
Našou úlohou bolo vymodelovať veci – slová, ktoré sa rýmovali v básni. neskôr
sme modelovali zvieratá alebo písmená, z ktorých sa slovo skladá.

d) Koleso
Každý dostal pripravené makety dvoch kruhov, do ktorých sme si mali postupne
vpisovať a dokresľovať slová, ktoré sa rýmovali. Následne sme kruhy spojili.
e) Zvierací plagát
Každý si rozdelil papier na osem častí. Do každej časti sme otláčali jeden prst
rôznej farby. Neskôr sme k otlačkom dokreslili chýbajúce časti tela zvierat, ktoré sa
vyskytovali v príbehu. Následne sme pomocou samolepiacich písmen lepili názvy
zvierat.
f) Pohybové www aktivity
Vhodné pohybové aktivity môžeme nájsť na stránke www.app.gonoodle.com

g) Veľmi hladná húsenica
V triede boli ukryté kartičky, na ktorých boli obrázky jedla, ktoré sme museli
nájsť. Neskôr školiteľka čítala rozprávku a prezentovala ju pomocou knihy. Ak sme
počuli slovo, ktoré sme mali na kartičke, našou úlohou bolo prísť k tabuli a nalepiť
obrázky na tabuľu v takom poradí, v akom nasledovali v príbehu.
h) Rozprávková taška
Každý dostal dve čierno – biele kartičky s obrázkom jedla, ktoré mal vyfarbiť,
vystrihnúť a vyrezať dieru, cez ktorú neskôr prechádzala maketa húsenice, ktorá
„požierala“ jedlo. Dané obrázky boli zavesené na šnúre pomocou štipcov, neskôr
sme ich usporiadali podľa príbehu. Popri tom sme prerozprávali príbeh pomocou
otázok a precvičovali témy: pr. dni v týždni, čísla, how much / how many, farby.
i) Slovné puzzle
Skupina bola rozdelená do menších skupín. Každý člen dostal jedno slovo
z príbehu (jedlo), ktoré si mal zapamätať. Školiteľka vopred rozstrihala obrázky jedla
na niekoľko častí. Našou úlohou bolo nájsť časti svojho obrázku a poskladať to.
Vyhrala skupina, ktorá ako prvá správne usporiadala všetky svoje slová, obrázky.

j) Kto je to
Každý dostal papier, na ktorý mal napísať svoje meno a tri prídavné mená, ktoré
ho charakterizujú. Školiteľka následne čítala len charakteristiku a našou úlohou bolo
hádať, kto to je.
k) Prepis textu
Trieda bola rozdelená do skupín. V skupine bol zapisovateľ, ostatní sa striedali
pri diktovaní textu. Texty boli umiestnené v určitej vzdialenosti od skupiny. Vždy
jeden člen skupiny bol vyslaný, aby prečítal časť textu a nadiktoval ho
zapisovateľovi. Zapisovatelia sa počas aktivity menili. Následne sme napísaný text
dali inej skupine, ktorá vyhodnotila správnosť, krasopis a dĺžku napísaného textu.
l) Vpravo – vľavo – cez
Skupina bola usporiadaná v kruhu. Rukami sme napodobňovali hádzanie lopty.
Ak sa člen skupiny otočil vľavo, musel povedať left, vpravo right. Ak chcel hodiť
loptu niekomu inému, použil slovo over. Ak sa niekto pomýlil v smere alebo v slove,
vypadával z hry.
m) Farby
V každom rohu triedy bol kužeľ inej farby. Každý člen zo skupiny sa mal
postaviť ku jednej farbe. Jeden člen skupiny sa postavil doprostred a so zatvorenými
očami povedal farbu, ktorú si vyberá. Všetci členovia, ktorí sa nachádzali pri danej
farbe, museli splniť pokyn – trest, ktorý im vymyslel ten, ktorý si vybral danú farbu.
n) Hudobná skupina
Rozdelili sme sa do menších skupín. Každý si mal vytvoriť z prírodného
materiálu hudobný nástroj. Neskôr skupina spoločne prezentovala rytmus / spev
spojený s hrou na hudobné nástroje.
o) Abeceda
Každá skupina mala za úlohu na každé písmeno abecedy nájsť typické veci pre
mesto Exeter, dané slová napísať a odfotiť. Neskôr sme to prezentovali a hodnotili
originalitu.

OSTATNÉ AKTIVITY
a) Britský edukačný systém
Song – We don’t need no education (Pink Floyd)
https://www.youtube.com/watch?v=m55RDNlWnLI&list=RDm55RDNlWnLI&star
t_radio=1&t=10
British Ed in Numbers….
3 – The number of A Levels most students take
5 - The age children start compulsory education in England.
5- there are five stages of education: early years, primary, secondary, further
education, higher education.
5 – the number of GCSEs most employers / courses require (English, Maths and a
Science plus two options)
16 – the age students take GCSEs
18 – the age students take A Levels
18 – the new age for the end of compulsory education
Your questions- write the questions you want answered by the end of the session.
Video – British Schools Explained https://www.youtube.com/watch?v=osY8Ynk7DOM
Group work – research and present to the whole group - prep school, public school
(independent senior school), junior school, secondary school (state).
Useful websites:
Government site explaining the system
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/att
achment_data/file/219167/v01-2012ukes.pdf

10 Fascinating Differences Between British Schools and Schools
Abroad
https://www.oxford-royale.co.uk/articles/british-schools-different-from-schoolsabroad.html
1. British school students usually wear uniforms.
2. Almost everything pupils need for school is provided for them.
3. Children start school at 5, or younger. Schools in the UK differ from many
countries in Europe in that students start semi-formal education at the age of 5 or
younger (with students frequently starting in September of the school year in which
they will turn 5).
4. The school day lasts from 9am until around 3.30pm.
5. It’s very unusual to repeat a year.

6. Individual schools are unusually autonomous. Two different state schools, even
within the same local authority, are likely to be quite distinct from one another.
7. Teachers are treated respectfully, but don’t earn respect by default.
8. Older pupils/ students (14-18 year olds) study fewer subjects than in many other
countries.
9. Students are encouraged to speak up and share their opinions.
10. There’s usually something to do after school.

b) Matematické domino

c) Vulkáno
Na základe návodu sme vytvárali z prírodného materiálu vulkáno.



Materials:
10 ml of washing up liquid



100 ml of cold water



400 ml of white vinegar



Food colouring



‘Bicarbonate of soda mixture’ (half fill a cup with bicarbonate of soda, then fill to the
top with water)



Empty 2 litre plastic bottle (e.g. a Coke bottle)
Instructions:

1. Combine the vinegar, water, washing up liquid and 2 drops of food colouring into
the empty bottle.
2. Use a spoon to mix the bicarbonate of soda mixture until it is all a liquid.
3. Eruption time! … Pour the mixture into the bottle quickly and step back!

Make a chemical reaction
Volcano Experiment
When certain solids are mixed with fluids, this causes a chemical reaction. Today we
learnt this through the volcano experiment.
In order for us to carry out this experiment we used the following items:






Plastic bottle
Washing up liquid
Baking powder
Fizzy drinks
Food colouring

Steps to creating the volcano and the chemical reaction
Please use these words to help you to complete the sentences.
chemical

eruption

water

powder

First of all we mixed the carbonated _______, washing up liquid and food colouring
in a plastic bottle.
Next we added baking ______ into the bottle.
When all the ingredients were added, a _________ reaction took place.
This chemical reaction caused the solution to fizz and cause a volcano like _________.

