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1 Využití cizojazyčných materiálů v popularizaci geologie a biologie 

1.1 Slovo úvodem 

Popularizace vědy (ve smyslu přírodních věd a techniky, lingvistika a lingvodidaktika jsou přece také 

vědy) ve spojitosti s výukou cizích jazyků nabízí širokou škálu moţností vzájemného vyuţití, 

obohacení a propojení. 

 

 

Vytvořené moduly odráţejí tuto rozmanitost a také různost přístupů autorů k uchopení 

mezipředmětového vztahu mezi cizím jazykem a odborným předmětem. V materiálech se uplatňují 

také určitá sociokulturní specifika nositelů toho kterého jazyka, jejich poměr ke vědě a ţivotu vůbec, 

vyznávané trendy ve vzdělávání, jakoţ i – nelze se tomu vyhnout - současná geopolitická situace. 

Prioritou projektu bylo vytvořit databázi cizojazyčných materiálů dostupných na internetu, vyuţitelných 

pro popularizaci vědy.Autoři shromáţdili a dávají k dispozici souhrn odkazů na výukové a vzdělávací 

weby, odkazy na servery informační, tipy na videa a jiná multimédia. 

Kromě toho obsahují moduly pro jednotlivé jazyky přesné plány konkrétních činností, rozvrţené do 

vyučovacích hodin (cizího jazyka/odborného předmětu), s pracovními listy a multimediální oporou 

nebo inspirativní dílčí náměty v cizím jazyce pro práci učitele při popularizaci vědy. Snaţili jsme se 

vytvořit materiály pokud moţno nenásilně rozšiřující moţnosti výuky, s důrazem na procvičování 

všech řečových dovedností, kritické myšlení a estetické vnímání. 

Blíţe o jednotlivých typech prostoupení výuky cizího jazyka a odborných předmětů 

pojednávají Praktické tipy  (a teoretické základy) pro vyuţívání cizojazyčných materiálů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phix.zcu.cz/moodle/mod/page/view.php?id=50661
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1.2 Praktické tipy (a teoretické základy) pro využívání cizojazyčných materiálů 

"Velmi závidím učitelům cizích jazyků. Ať vymyslí jakoukoli činnost, takřka ve všech případech bude 

pro ţáky přínosná - postačí, aby při ní uţívali jazyka, který vyučují." 

Geoffrey Petty: Moderní vyučování 

 

Výuka cizích jazyků často bezprostředně kopíruje moderní trendy a bývá progresivní, neboť jejím 

cílem by měla apriori být komunikace: důleţitá je otevřená atmosféra, důvěra, maximální aktivizace 

studentů. Výuka cizích jazyků můţe proto poměrně snadno reagovat na potřeby popularizace vědy, 

neboť kromě jisté univerzality a ohebnosti své tematické náplně tradičně preferuje metody a činností, 

ke kterým se nyní více uchyluje i podání odborných předmětů. Tedy zejména "slovní" a "kvalitativní― 

vysvětlování. Bohatě zde lze vyuţít moderní slovní metody, jako storytelling (vyprávění příběhu), 

metody dialogické (rozhovor, diskuze, beseda, brainstorming), dále projektovou výuku, heuristickou 

metodu a různě obsáhlé WebQuesty. Všechny tyto metody napomáhají ţádoucímu rozvoji kreativity a 

samostatnosti, schopnosti kritického přístupu k faktům. 

Praktická rada č. 1: Jako počáteční motivaci hojně vyţívejte brainstorming nebo psaní asociací na 

papír (brainwriting) – obě metody pomáhají studentům vpravit se do atmosféry cizího jazyka. 

Ve výuce cizích jazyků se dá pracovat s oběma základními logicko-myšlenkovými postupy, dedukcí, 

ale zejména s aktivizační indukcí (analýza, srovnávání, prekoncepty při práci s texty, odhad významu 

slov), které se mohou kombinovat. 

Praktická rada č. 2: Před čtením textu provádějte lexikální přípravu (sémantizace slov, motivace, 

např. Která slova ze seznamu se asi objeví v textu a proč si to myslíte?), usnadní to a urychlí práci s 

textem (pokud není cílem odhadovat význam slov z kontextu). Pracujte se slovníkem. 

Praktická rada č. 3: Vyuţívejte vytváření myšlenkových map (asociogramů), srovnávacích diagramů 

apod. v motivační i hodnotící fázi hodiny i při práci s textem. 

Ve školní a volnočasové praxi je vyuţití cizojazyčných materiálů pro popularizaci vědy moţné v 

zásadě dvěma základními způsoby: 1) vnesením cizojazyčných materiálů, zejména textových, do 

hodin odborného předmětu, nejlépe pomocí metody CLIL, 2) zařazením mezipředmětových 

témat do hodin cizího jazyka. Nabízíme zde náměty pro oba tyto přístupy. U obou je jedním z 

hlavních výukových cílů rozšíření slovní zásoby (potaţmo v několika jazycích – ve výuce druhého 

cizího jazyka i v angličtině, z níţ pochází řada mezinárodně pouţívaných termínů). 

Praktická rada č. 4: Pokud je to ve vaší kompetenci, nemusíte se zastavit na jednom cizím jazyce. 
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CLIL (Content and Language Integrated Learning, tj. Sjednocená výuka jazyka a obsahu) chápeme 

jako výuku nejazykového předmětu s vyuţitím cizího jazyka jako prostředku komunikace. Výuka má 

dva základní cíle - obsahový a jazykový.Rozlišujeme tzv. hard CLIL, tedy ţe celý předmět je 

vyučován v jiném jazyce neţ mateřském, a soft CLIL začleňující pouze určitý podíl cizího jazyka v 

odborné výuce. Jde tu například o krátké herní aktivity, materiály, reálie, sociokulturní a geografický 

kontext či instrukce v cizím jazyce. Neznalost cizího jazyka nesmí bránit pochopení odborné látky. 

Zároveň však mají být sledovány přesně stanovené cíle jazykové (procvičení gramatiky, rozšíření 

slovní zásoby) a komunikativní (rozvoj řečových dovedností). 

Praktická rada č. 5 : Při představování odborných témat dbejte na rozvoj všech řečových kompetencí. 

Nevylučujte ani překlad. 

Metoda CLIL je výrazně orientovaná na ţáka a klade daleko vyšší nároky na jeho kognitivní procesy. 

Ţáci se učí v cizím jazyce hlavně myslet. Odměnou je vysoká efektivita výuky jak pro odborný 

předmět, tak pro cizí jazyk. CLIL vytváří podmínky vhodné pro přepínání mezi různými strategiemi 

řešení úloh (práce ve dvojicích, skupinách, hry, simulace a předvádění rolí, prezentace). Pracuje 

s autentickými materiály (textovými, vizuálními, auditivními), s grafy, diagramy, mapami, s internetem, 

zapojuje pohyb, gesta, pantomimu. 

Praktická rada č. 6 : Vyuţívejte multisenzorické učení pro všechny věkové kategorie a dbejte na 

estetično jako takové (vytváření plakátů či obrazů a výstav z nich, posuzování obrázků, dramatizace, 

pohyb, poslech hudby...). 

Praktická rada č. 7: Dbejte také na střídání organizačních forem práce (individuální, párová, 

skupinová, frontální). 

Praktická rada č. 8: K motivaci můţete pouţít i různé kuriozity. 

Úskalím CLILu je časově velmi náročná a obtíţná příprava pro učitele a nutnost pečlivého plánování 

– ţádná činnost by neměla být zařazena náhodně. Hlavním problémem brzdícím rozšíření CLILu je 

nedostatečná jazyková kompetence učitelů. Nejlépe připraven je přirozeně učitel s aprobací na 

nejazykový a jazykový předmět. 

Důraz na výuku mezipředmětových vztahů vyplývá ze stále značné izolovanosti jednotlivých 

předmětů. Mezipředmětové vztahy jsou definovány jako ―… vzájemné souvislosti mezi jednotlivými 

předměty, chápání příčin a vztahů přesahujících předmětový rámec, prostředek mezipředmětové 

integrace. V předmětovém kurikulu jsou vyjadřovány v učebních osnovách jednotlivých předmětů jako 

tzv. mezipředmětová témata. Progresivním trendem v zahraničí je řešení mezipředmětových vztahů 

na úrovni kurikula jako celku.‖ (Průcha, Walterová, Mareš. Pedagogický slovník, 1995, Praha : 

Portál, 1995, s. 118 – 119). Je nereálné chtít po ţácích, aby si sami dovedli spojovat poznatky z 

jednotlivých předmětů – průlom v prosazení interdisciplinarity leţí na bedrech učitelů. 
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Řada moderních učebnic cizích jazyků opírajících se o metodu komunikativní a sociokulturní 

mezipředmětové vztahy do lekcí zařazuje – upozorňuje na vazby mezi cizím jazykem a češtinou, 

mezi dvěma cizími jazyky, na jazykové učivo navazuje informace geografické, kulturněhistorické či 

historické. Propojení cizího jazyka s přírodovědnými a exaktními předměty uţ ale není zdaleka tak 

časté (setkáme se například s představením osobností vědců či vynálezců z daného jazykového 

okruhu, nesporně s ekologií jako povinným tématem, sem tam narazíme třeba na matematický či 

logický kvíz s instrukcemi v cizím jazyce). Hlavním problémem větší integrace odborných témat do 

výuky cizích jazyků zůstává nedostatek vhodných materiálů. A právě proto byl na ZČU realizován 

daný projekt. Přirozenou bariérou je i nekvalifikovanost učitelů cizích jazyků v přírodovědných 

předmětech. 

Praktická rada č. 9: Nechte samotné studenty konzultovat otázky, které přesahují vaši odbornost, s 

učiteli příslušných předmětů. 

Praktická rada č. 10: Na závěr hodiny se zeptejte studentů, jaké činnosti se jim líbily, co se dozvěděli 

v jazyce a co v odborném předmětu. 

Poznámka: Tento úvodní text je shodný pro všechny moduly věnované využití cizojazyčných 

materiálů při popularizaci vědy zpracované v rámci projektu PVBV. 
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2 Náměty pro aktivity zájmového kroužku 

2.1 Náměty aktivit – anglický jazyk 

Exploring geography in English lessons  90 mins 

The lesson allows students to learn about livable cities around the world. 

 

 

 

Source:    https://openclipart.org/people/rg1024/1290032361.svg 
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Lesson Plan 

Note: This teaching material is designed for English language teachers. 

 

Topic/theme What are the most livable cities in the world? 
Content aims Students name the top most livable cities in the world and their basic 

characteristics 
 
Students list aspects of city life that define the quality of living. Key language City life, comparative 

Practiced skills speaking, listening, reading, writing 
Level A2 and higher 
Target age group 13 and above 
Time 90 mins 
Preparation/materials Text about Economist Intelligence Unit's Global 

Liveability Survey (geography_material_1 – viz. on-line 
kurz) 

 
Worksheet (geography_material_2 – viz. on-line kurz) 
 
PC with speakers and data projector to show three videos and pictures 

 

What to do/procedure 

Write the following question on the board: What makes a good city to live in? 

 
Put students into groups of three (they stay in the groups the whole class) and ask them to brainstorm 

characteristics of livable cities and answer the question on the board. Ask one group to share their ideas 

with the whole class. Other groups listen and add comments if they have anything that hasn‘t been 

mentioned. Keep a track of the ideas on the board for the upcoming activity. After the ideas have been 

shared, ask students to identify possible areas that the aspects fall under, e.g. education, health care 

system etc. Create a spider web with the expression ‗livable city‘ in the middle and categories of quality 

life around.  

 
Explain that there are various rankings of livability worldwide and the Economist Intelligence Unit's 

Global Liveability Survey is one of them. 

 
Hand out the text that outlines the criteria of the EIU. Tell students to compare the class notes and the 

actual survey. Ask them if there is anything missing on the class list that is listed there or vice versa. 

Point out the language of the text, such as the names of the five categories and then sample 

expressions under each that you find useful for your students.  

 
Write the names of the seven continents on the board: Africa, Antarctica, Asia, Australia, Europe, North 

America, and South America. Ask each student to come to the board and mark the continent which they 

think has the top livable cities in the world.  

 
 
 
 

https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/8069/geography_material_1.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/8069/geography_material_2.docx
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Share the following table with the students. The table includes findings from 2014.  

Rank City Country 

1 Melbourne Australia 

2 Vienna Austria 

3 Vancouver Canada 

4 Toronto Canada 

5 Calgary Canada 

5 Adelaide Australia 

7 Sydney Australia 

8 Helsinki Finland 

9 Perth Australia 

10 Auckland New Zealand 

  
If possible, have students find the cities on the map of the world. You can also provide pictures of the 
individual cities or just the three top cities to make the cities more real to the students.  
Compare the results of the survey with the students‘ answers regarding a most livable continent. Ask 

them if there is any information that has surprised them.   

 
Explain that they are going to visit briefly each of the cities. Say that you will show 3 different clips and 

their task is to note down anything that they see or understand about the city. Provide students with the 

worksheet to record their answers on.  

 
Show each clip and after each clip, allow students to share their notes about the cities in their groups.  
These are possible clips to use: 

 
 Melbourne: http://www.youtube.com/watch?v=T1RFAujSCJA 
 Vienna: http://www.youtube.com/watch?v=s6ObCfK9cwA 
 Vancouver: http://www.youtube.com/watch?v=GfyYOXcHkTY  

 

Tell students to choose one of the three cities that they would like to live in. Tell them to prepare a short 

talk about the city based on their notes. Have them mingle and talk about their city of choice to two 

different people. Conclude the activity by having students group into those who want to live in 

Melbourne, Vienna, and Vancouver.    

 
In these new groups, ask students to come up with 10-15 comparative sentences between their home 
city and the city of their choice. The division of work is up to you. You can have them work individually or 
in pairs or bigger groups.  Review the expressions they may use in their sentences (as x as, more than, 
etc.). Have students report their sentences to the whole class. Ask the students who are to listen to think 
whether they agree or disagree with the statements. Encourage discussion when different opinions are 
shared. Conclude the lesson by asking students to say what they personally like about the place where 
they live.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=T1RFAujSCJA
http://www.youtube.com/watch?v=s6ObCfK9cwA
http://www.youtube.com/watch?v=GfyYOXcHkTY
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Variations/Follow up 

Students can conduct online research and find more information about the cities of their preference.  
Rather than comparing the cities of their choice and their hometown, students can review their 
hometown using selected  criteria from the survey or those they decide on and use the following 
marking:  

Rating Description 

80–100 There are few, if any, challenges to 
living standards 

70–80 Day-to-day living is fine, in general, but 
some aspects of life may entail 
problems 

60–70 Negative factors have an impact on 
day-to-day living 

50–60 Liveability is substantially constrained 

50 or less Most aspects of living are severely 
restricted 

  
Source: http://capcity.adelaide.sa.gov.au/cities/global-city-rankings/economist-intelligence-unit-

liveability-rankings/  

 
Data can be collected from each student (the process can be suggested by the teacher or students can 
decide on their own how they will approach the problem. Subsequently, the quality of living in the 
hometown is discussed based on the results. 
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Exploring biology in English lessons 

There are two lessons designed (45 mins, 3x45 min). After the short lesson, students explain why we 

sneeze. 

 

 

Source:    https://openclipart.org/people/jgregory/warlock.svg 

 

After the long lesson, students name a few facts from the life of ants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source:   https://openclipart.org/people/Special_K/1364863309.svg 
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Lesson Plan (45 mins) 

Note: This teaching material is designed for English language teachers. 
 

Topic/theme Why do we sneeze? 

Content aims Students explain why we sneeze 

Key language Biology terms (germ, muscle, nerves, brain), present tense simple  

Practiced skills speaking, listening, reading 

Level A2 

Target age group 12 and above 

 Time 45 mins 

Preparation/materials  Pictures of people sneezing (biology_short_material_1)  

   Reading text (biology_short_material_2) 

  PC, speakers, data projector 

What to do/procedure  

 

Start the lesson by having students guess the word ―sneeze‖ through the game Hangman. 

 

Show/project the 4 pictures of people sneezing. Tell students to work in pairs and tell each other 

about their experiences with sneezing. Here are some guiding questions: 

 

Do you like to sneeze? When do you sneeze? 

What do you do when you sneeze? 

How do you feel when people around you sneeze? 

 

They can also refer to the picture and share why they think the people are sneezing. 

 

Play this short video on five facts about sneezing:  https://www.youtube.com/watch?v=XwoX0FB8_Kw 
 

Ask students to tell you which fact has surprised them the most. 
 

Hand out the text about sneezing. Tell students to read it and choose a sentence they would like to 

draw. Students draw a picture that captures the meaning of the sentence on a loose sheet of paper. 

Each sheet gets a number. Then students look at each other‘s drawings and try to identify the 

sentence from the original text that the picture represents. They will need the original text to refer to 

throughout the whole activity. 

 

Tell students to check their answers in pairs. Have the authors clarify any picture that hasn‘t been 

matched successfully. 

 

Tell students to try to retell the text to each other to answer the question why we sneeze. They can 

refer back to the text if needed. 

https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12184/biology_short_material_1.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12184/biology_short_material_2.docx
http://www.youtube.com/watch?v=XwoX0FB8_Kw
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Notes  

If you have time left or access to computers/tablets you can encourage students to look for 

more information about the surprising facts from the video. 

 

Or you can show this short video: http://bcove.me/69e2jvim 

 

And have students come up with what the best way to sneeze is. To provide the right answer, share this 

video: https://www.youtube.com/watch?v=3vw0hIs2LEg 

http://bcove.me/69e2jvim
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Lesson Plan (3x45 mins) 

Note: This teaching material is designed for English language teachers. 
 

Topic/theme What do ants and human beings have in common?  

Content aims Students name the basic facts about ants. 

Students list similarities and differences between ants and humans. 

Key language biology lexis, present tense simple  

Practiced skills speaking, listening, reading, writing  

Level B1 

Target age group 15 and above  

Time 3x45 mins 

Preparation/materials KWL chart (biology_material_1) 

Graphic organizer (biology_material_2)  

Homes (biology_material_3) 

Organs, anatomy, sociology, communication (biology_material_4a, 

biology_material_4b, biology_material_4c, biology_material_4d)  

PC, speakers, data projector 

 

What to do/procedure  

Read out or project this text:  

We humans like to think that we run the world. But even in the heart of our great cities, a rival 

superpower thrives. These tiny creatures live all around us in vast numbers, though we hardly even 

notice them. But in many ways, it is they who really run the show. Some ten thousand types are 

known. They outnumber us a million to one, and their total weight matches that of the entire human 

race. What are they? 

 (Source: http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/2203crea.html) 

 

Students try to guess what animal it is. Share the KWL chart with the students. Tell them to work 

individually and write down what they know about ants and what questions they have. 

 

Put students into groups of 4 and have them share their notes. Tell them they are going to work in the 

groups the whole lesson. Do a class collection of the students‘ information about ants as well as the 

questions they have on the board. Leave these on the board. 

 

Explain that they are going to explore the world of ants. If you want to motivate students some more, 

show part of this clip: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BFeApPXQzCA 
 

https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_1.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_2.pdf
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_3.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_4a.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_4b.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_4c.docx
https://phix.zcu.cz/moodle/pluginfile.php/118952/mod_book/chapter/12185/biology_material_4d.docx
http://www.pbs.org/wgbh/nova/transcripts/2203crea.html)
http://www.youtube.com/watch?v=BFeApPXQzCA
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Hand out the graphic organizer that they are going to use throughout the whole lesson and introduce the 

five areas they are going to explore about ants. 

 

First, students study the homes of ants. Give them the text and tell them to read the text individually and 

draw a picture that would show what the text says. They should be using the graphic organizer to record 

their answers. After they finish, have students pair up in their groups of 4 and describe their picture with 

their peers. Then tell them to complete a venn diagram that would show similarities and differences 

between homes that ants build and homes built by people (what do we have in common with ants?). After 

they finish, one group shares their answer with the whole class. Other groups listen and add anything that 

may not have been said. Have a short discussion about the similarities. Ask students what they think we 

have in common in the other 4 areas: organs, body, communication, sociology. 

 

Now it is time for a jigsaw reading. Regroup students so they form new groups of 4 and give each group a 

different text. Tell them to read the text and identify the most important information and note it down in 

their graphic organizer. They work in a group of 4 to help each other.  If needed, they can use a 

dictionary. 

 

When they are ready to report, tell students to go back to their home groups and tell people in their 

groups about the various parts of the life of ants. Students complete their graphic organizer as they listen 

to each other. 

 

Play this video/audio: https://www.youtube.com/watch?v=dxmhezYY-zA and tell students to add any 

information that hasn‘t been said in the texts. 

 

 

Go back to the venn diagrams created in the first part of the lesson. Based on the notes, have students 

add more information about similarities and differences between humans and ants. Again, discuss these 

with the class. To stimulate more discussion, you can ask additional questions such as: 

 

 Who has a harder life? 

 What fact about ants has surprised you?  

 

To conclude the lesson, revisit the want to know questions from the very beginning of the lesson. Tell 

students to see if their questions have been answered and to complete the last column of the worksheet. 

Elicit questions that still haven‘t been answered. These can be explored for homework and shared in the 

next lesson. 
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2.2 Náměty aktivit – německý jazyk 

GEO – Aktivita 1 

 

 



15 
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GEO – Aktivita 2 
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GEO – Aktivita 3 
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GEO – Aktivita 4 
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GEO – Aktivita 5 

 

 



25 
 

 

 



26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

GEO – Aktivita 6 
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GEO – Aktivita 7 
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GEO – Aktivita 8 
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GEO – Aktivita 9 
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GEO – Aktivita 10 
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BIO – Aktivita 1 

 

 

 



38 
 

 

 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

BIO – Aktivita 2 
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BIO – Aktivita 3 
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BIO – Aktivita 4 
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BIO – Aktivita 5 
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BIO – Aktivita 6 
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BIO – Aktivita 7 
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BIO – Aktivita 8 
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BIO – Aktivita 9 
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BIO – Aktivita 10 
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2.3 Náměty aktivit – francouzský jazyk 

FRANCE  Pyrénées  Mont Perdu 

Nad mapou Francie 

 

Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO 
Pyrenées  Mont Perdu 

 

 

 

Ţáci blíţe poznají jedno z francouzských území, které patří do Světového 
dědictví UNESCO; budou umět popsat základní specifika fauny v daném 
regionu. V návaznosti si mohou vybrat jedno chráněné území v ČR a zpracovat 
ho podobným způsobem ve    francouzštině. 

 

Doporučený multimediální materiál 

viz Pracovní list 
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Metodický list pro badatelskou aktivitu  do 45 min 

 

Téma 
 
GEOGRAFIE  BIOLOGIE 

Tematický celek Nad mapou Francie  Pyrénnées (Mont Perdu) 

Motivační rámec 
aktivity 

Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO 
Pyrénées  Mont Perdu 

Počet ţáků 130 

Věk ţáků 15+ 

Pomůcky Slovník francouzskočeský, francouzský výkladový   slovník 

 
 

Odkazy na 
cizojazyčné 
zdroje 

Světové  dědictví UNESCO: 

 
http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr 

 

 
Výkladový slovník: http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 

Překladový  slovník: http://www.seznam.cz 

Související zdroje (viz metodický  list) 

Vhodné místo Multimediální učebna; učebna s dataprojektorem 

 
Cíle aktivity 

Žáci budou schopni ukázat na mapě Francie území chráněná UNESCO, 
popsat základní specifika fauny v daném regionu. Vyberou si jedno chráněné 
území v ČR a zpracují ho podobným způsobem ve francouzštině. 

Rozvíjené 
kompetence 

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikační 
kompetence 

Předchozí 
znalosti 

Aktivita navazuje na předchozí znalosti a dovednosti v níže uvedených 
předmětech. 

Mezipředmětové 
vztahy 

Zeměpis – biologie  francouzský jazyk  občanská výchova (ZSV) 

Hodnocení 
Slovní; sebehodnocení ve fázi navazujícího samostatného úkolu týkajícího se 
chráněných území v ČR. 

 
Návaznosti 

Na tuto aktivitu může navazovat vyhledání chráněných území Francie a 
světového přírodního dědictví UNESCO ve Francii a DROM (zámořská fr. 
území) a chráněných oblastí v ČR. 

 
 
 
 

 
Metodický 
postup 

1. Seznámení s pojmy UNESCO; Světové kulturní a přírodní dědictví 
UNESCO 

 
2. Vyhledání chráněných památek a oblastí na území metropolitní Francie. 
 
3. Zaměření na území chráněného přírodního a smíšeného bohatství, 
konkrétně Pyrénées  Mont Perdu. 
 
4. Prozkoumání dokumentů (viz pracovní list). 

 
5. Osvojení slovní zásoby související s tématem. 
 
6. Další možnosti  viz odd. Návaznosti 

 

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
http://www.seznam.cz/
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Pracovní list 

1. Découvrez le site de l´UNESCO http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr 
 

2. Savezvous quel est le Patrimoine mondial de l´UNESCO en France (+ DROM) ? 
 

Naturel 

 

Golfe de Porto : calanche de Piana, golfe de Girolata, réserve de Scandola (1983) 
Lagons de NouvelleCalédonie : diversité récifale et écosystèmes associés (2008) 
Pitons, cirques et remparts de l‘ile de la Réunion   (2010) 

 

Mixte 

 

Pyrénées  Mont Perdu (1997) 

 

• Connaissezvous le Patrimoine culturel et naturel de l´UNESCO en République Tchèque 
? Faites votre recherche sur le site de L´UNESCO ou ailleurs. 

 

3. Découvrez le lieu protégé des Pyrénées  Mont Perdu 

 

Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne des deux côtés des 
frontières nationales actuelles de France et d'Espagne, est centré sur le pic du 
MontPerdu, massif calcaire qui culmine à 3 352 m. Le site, d'une superficie 
totale de 30 639 ha, comprend deux des canyons les plus grands et les plus 
profonds d'Europe sur le versant sud, du côté espagnol, et trois cirques 
importants sur le versant nord, plus abrupt, du côté français – formes 
géologiques terrestres classiques. Ce site est également un paysage pastoral 
qui reflète un mode de vie agricole autrefois répandu dans les régions 

montagneuses d'Europe. Il est resté inchangé au XXe siècle en ce seul 
endroit des Pyrénées, et présente des témoignages inestimables sur la 
société européenne d'autrefois à travers son paysage de villages, de fermes, 
de champs, de hauts pâturages et de routes de  montagne. 

 

Justification d'inscription 

 

Le Comité a inscrit le site sur la base des critères naturels (vii) et (viii). Le 
massif calcaire du Mont Perdu présente un certain nombre de formations 
géologiques classiques telles que des canyons profondément creusés et des 
cirques spectaculaires. C'est également un paysage exceptionnel avec des 
prairies, des lacs, des grottes, des montagnes et des forêts. De plus, la région 
présente un grand intérêt pour la science et la conservation. En ce qui concerne 
les  valeurs culturelles, le Comité a inscrit le bien au titre des critères (iii), (iv) et 
(v) : la zone Pyrénées  Mont Perdu entre la France et l‘Espagne offre un 
paysage culturel exceptionnel qui allie la beauté panoramique à une structure 

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr
http://whc.unesco.org/fr/list/258
http://whc.unesco.org/fr/list/1115
http://whc.unesco.org/fr/list/1317
http://whc.unesco.org/fr/list/773
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socioéconomique qui a ses racines dans le passé et illustre un mode de vie 
montagnard devenu rare en   Europe. 

 

Pour mieux comprendre  Vocabulaire (Cf. Slovníček) 

D´autres sites 

http://www.protectedplanet.net/sites/145590# 

http://www.mppm.org/fr/index.html 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9esMont_Perdu 

 

4. Découvrez le pays de l´ours et des espèces protégées 

dans les Pyrénées  Mont Perdu 

 

Photo : J.P. Mercier 

http://www.paysdelours.com  

Faune du pays de l'ours 

Les Pyrénées Centrales bénéficient d’un milieu naturel riche et diversifié. 
Exceptionnellement préservé, cet environnement abrite de nombreuses 
espèces animales : des rapaces comme le vautour fauve, l‘aigle royal, le 
gypaète barbu, d‘autres oiseaux comme le grand tétras, des cervidés comme 
le cerf et le chevreuil, mais aussi des espèces endémiques comme l‘isard 
(chamois des Pyrénées) et le desman. La flore de montagne est également 
très riche. On y trouve entre autres le lys des Pyrénées, la ramondie, 
espèces endémiques. 

 

Les milieux montagnards jouent un rôle fondamental dans l‘équilibre planétaire. 
Mais ce sont des écosystèmes fragiles qu‘il est absolument nécessaire de 
protéger. Lors de vos excursions en montagne, évitez de quitter les sentiers 
balisés. Respectez la faune et la flore. Certaines espèces sont protégées. Si 
vous souhaitez observer les animaux, la plus grande discrétion s‘impose. 

 

http://www.protectedplanet.net/sites/145590
http://www.mppm.org/fr/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Mont_Perdu
http://www.paysdelours.com/
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http://www.randonneespyrenees.com/parcnationaldordesamontperdub
ouquetin/ 

 

 

 

• Connaissezvous des espèces animalières protégées en République Tchèque ? 

POUR ALLER PLUS LOIN 

5. Regardez une vidéo de trois ours dans les Pyrénées (mai 2012) 
 

(video viz. on-line kurz) 

• Pouvonsnous rencontrer un ours dans notre pays dans la nature ? Et 

voici un texte pour les plus intéressé(e)s : 

L’ours et nous 

 

Cette enquête sur l‘ours brun en Europe, réalisée dans le but d‘en recenser les 
populations et les conditions nécessaires à son maintien, suscite des questions 
dépassant la seule problématique 
de l‘espèce. 

 

Quelle est la place du plantigrade dans notre imaginaire ? L‘ours appartient à 
ces rares animaux qui, depuis la nuit des temps, ont enflammé les imaginations 
et nourri les mythes. 
Claude LéviStrauss disait : " Si vous interrogez un indien américain (sur ce 
qu'est un mythe), il y aurait de fortes chances qu'il réponde : une histoire du 
temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore  distincts". 

 

Finalement, l‘ours et l‘homme sontils si éloignés biologiquement ? Par sa 
nature animale, l‘homme est aussi partie prenante dans l‘évolution du vivant. 
Il ne peut s‘en dissocier et cette appartenance lui impose une nécessaire 
solidarité avec le monde animal. Il devrait en conséquence redouter la 
disparition de l‘ours parce qu‘elle préfigure son propre déclin. L‘ours reste un 
symbole majeur de la survie de  l‘homme. 

 

 

http://www.randonneespyrenees.com/parc-national-dordesa-mont-perdu-bouquetin/
http://www.randonneespyrenees.com/parc-national-dordesa-mont-perdu-bouquetin/
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6. Les « écolo », regardez une autre vidéo 

Pour la protection des ours 

Catherine Grèze, députée européenne du Sud Ouest, interpelle Nicolas Sarkozy sur la 

protection de l'ours dans les Pyrénées. (8. 6. 2010) 

 

http://www.paysdelours.com/fr/videocatherinegrezedeputeeeuropeennedusu
douest 
interpellenicolassarkozysurlaprotectiondeloursdanslespyrenees..html? 
cmp_id=50&news_id=756 

http://www.paysdelours.com/fr/video--catherine-greze-deputee-europeenne-du-sud-ouest-interpelle-nicolas-sarkozy-sur-la-protection-de-lours-dans-les-pyrenees..html?cmp_id=50&amp;news_id=756
http://www.paysdelours.com/fr/video--catherine-greze-deputee-europeenne-du-sud-ouest-interpelle-nicolas-sarkozy-sur-la-protection-de-lours-dans-les-pyrenees..html?cmp_id=50&amp;news_id=756
http://www.paysdelours.com/fr/video--catherine-greze-deputee-europeenne-du-sud-ouest-interpelle-nicolas-sarkozy-sur-la-protection-de-lours-dans-les-pyrenees..html?cmp_id=50&amp;news_id=756
http://www.paysdelours.com/fr/video--catherine-greze-deputee-europeenne-du-sud-ouest-interpelle-nicolas-sarkozy-sur-la-protection-de-lours-dans-les-pyrenees..html?cmp_id=50&amp;news_id=756
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Slovníček 

abrupt,  e příkrý 
agricole zemědělský 
allier spojovat 
calcaire vápencový 
cirque m. kar, ledovcový kotel 
creusé, e vyhloubený 
culminer vrcholit, kulminovat  
exceptionnel, elle výjimečný  
formation f. útvar 

grotte f. jeskyně 
inestimable  ne(d)ocenitelný  
justification f.  odůvodnění; zdůvodnění  
lac m. jezero 

montagnard, e  horský  

montagneux, euse  hornatý  

pastoral, e pastýřský 

pâturage m. pastva 
paysage m. krajina 
pic m. vrchol 
prairie f. louka 
profond, e hluboký 
racine f. kořen 
répandu, e rozšířený 
spectaculaire pozoruhodný;  neobyčejný  
superficie f.  rozloha 

terrestre pozemský;  pozemní; zemský 
versant m. svah; úbočí 
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Multimédia pro badatelskou aktivitu do 45 min 

Doporučený multimediální material 

 viz pracovní list 

Web: Světové dědictví UNESCO ve Francii      

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr 

http://whc.unesco.org/fr/etatsparties/fr
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OSTREICULTURE en France (Chov ústřic ve Francii) 

Ţáci se seznámí se základními informacemi o chovu ústřic ve   Francii. 
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Metodický list pro badatelskou aktivitu  do 20 min 

 

Téma GEOGRAFIE  BIOLOGIE 

Tematický celek Nad mapou Francie  Chov ústřic a jeho význam. 

Motivační rámec 
aktivity 

Důležitý prvek francouzské gastronomie. 

Počet ţáků 1  20 

Věk ţáků 13+ 

Pomůcky Českofrancouzský,  francouzskočeský slovník 

Vhodné místo Běžná učebna, multimediální učebna 

Cíle aktivity 
Žáci dokážou určit regiony, v nichž se chovají ústřice. Jsou schopni vysvětlit, 
proč se ústřice ve Francii  chovají. 

Rozvíjené 
kompetence 

Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikační 
kompetence 

Předchozí 
znalosti 

Biologie: Měkkýši a korýši 

 
Geografie: Francie (povrch, zemědělství a průmysl, obyvatelstvo) 

Mezipředmětové 
vztahy 

Biologie,  geografie,  francouzský jazyk 

Metodický 
postup 

  

1. ÚSTŘICE: Po zhlédnutí dvou krátkých filmů předloţ ve FJ min. 5 informací o tomto 

ţivočichovi a jeho významu v souvislosti s Francií. 

2. Ukaţ na mapě Francie místa, kde se ústřice chovají (+ příslušná terminologie). 

Hodnocení Ústní hodnocení a sebehodnocení 

 
Návaznosti 

Na tuto aktivitu může navazovat hlubší poznání podmínek chovu těchto 
živočichů a francouzské gastronomie (např. nutriční hodnoty ústřic, 
servírování) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slovníček 

VOCABULAIRE des huitres 

 
La conchyliculture = l'élevage des moules, des huitres, des palourdes, etc. 
Le préfixe conchyli vient du grec konkhulion, qui signifie « coquillage ». 
 
L´ostreiculture = l'élevage des huitres. 

Pêcher des huitres. 

Écailler des huitres. 

Manger des huitres. 

Une douzaine d’huitres. 

Huitres marinées, frites. 
 
………………………….. 
 
HUITRE au sens figuré : Personne peu intelligente. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/intelligent
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Multimédia pro badatelskou aktivitu do 20 min 

 

 

Informations relatives à l´élevage des huitres 

http://www.cncfrance.com/Lelevagedeshuitres.aspx  

La Perle des Mers Part 1 Intro 3 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=CT8xt4GkH1Q 

 

La Perle des Mers Part 2 Le chemin de l'huitre 8:30 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=K8NXHfWSe0  

 

Comment choisir ses huîtres ? 0:52 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=Vfq0uVIt530 

Comment déguster les huîtres par Garry Dorr ? 1:23 mn 

https://www.youtube.com/watch?v=2kU9TMu16c 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CT8xt4GkH1Q
http://www.youtube.com/watch?v=K8N
https://www.youtube.com/watch?v=Vfq0uVIt530
https://www.youtube.com/watch?v=2kU9T-Mu16c
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2.4 Náměty aktivit – španělský jazyk 

Buňka / La célula 

Ţáci se seznámí s pojmy k tématu buňka. Pozornost bude věnována buňce rostlinné i ţivočišné, 
jejich rozdílům a jejich jednotlivým  částem. 

 

Na obrázku vidíme příklad buněk Escherichia  coli: 
 

 

 

Micrografía al microscopio electrónico de barrido de células de Escherichia coli Zdroj: 

wikipedia.org, public  domain 

Úvodní video k tématu: 
 

(video viz. on-line kurz) 
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Metodický list / Metodología 

Téma La célula 

Tematický celek El mundo de los microorganismos 

Motivační rámec 
aktivity 

Pojďme prozkoumat fascinující mikrosvět. Z biologie jistě znáte části buňky, ale 
dokázali byste buňku popsat  španělsky? 

Počet ţáků 120 

Věk ţáků 1519 

Pomůcky Počítač nebo tablet pro tvorbu prezentace, připojení k   internetu 

 

Odkazy na 
cizojazyčné 
zdroje 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Q7_Kw4bpAI 

Prezentace:   https://prezi.com/9ezhhjix6jrx/lacelula/ 

Wiki:  http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula 
 
Obrázky:   http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=135207 

Vhodné místo Běţná učebna nebo počítačová  učebna 

 
Cíle aktivity 

Ţáci budou schopni popsat španělsky jednotlivé části buňky rostlinné i 
ţivočišné. Samostatně zjistí odpovědi na otázky týkající se buněk a historie 
jejich zkoumání. 

Rozvíjené 
kompetence 

Kompetence k řešení problémů, kompetence   komunikativní 

Předchozí 
znalosti 

Aktivita navazuje na základní znalosti z biologie a teorie   buněk. 

Mezipředmětové 
vztahy 

Biologie,  španělský jazyk 

Časový plán Část hodiny Metody a formy,  motivace 

10 min Introducción 
Úvodní revize znalosti pojmů  buňka  práce s 

obrázkem 

10 min 
La célula  principio 
esencial de la vida 

Práce s prezentací  integrovaný obrázek a video 

 
 

 
10 min 

 
 

 
Teoría celular 

Práce s internetem, skupinová práce  vyhledání 
odpovědi na otázky: 

 
¿Qué es la teoría celular? 

 
¿Quién inventó el nombre de la  celula? 

 
¿Cuáles son los más importantes 

descubrimientos de la teoría celular? 

15 min Conclusión, Discusión 
Prezentace informací zjištěných ve skupinách, 

diskuse 

Hodnocení 
Bude hodnocena aktivita ţáků při skupinové práci. V následující hodině bude 
hodnocena znalost slovíček (základních  pojmů). 

Návaznosti Na tuto aktivitu navazuje konverzační téma lidské   tělo. 

 Doplňkový materiál  La célula 

Explicación de la teoría  cellular 

(video viz. on-line kurz) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7_-Kw4bpAI
https://www.youtube.com/watch?v=Q7_-Kw4bpAI
https://prezi.com/9ezhhjix6jrx/la-celula/
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=135207
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Slovníček / El vocabulario 

leucoplasto 0:05 leukoplasty 

mitocondria 0:05 mitochondrie 

membrana celular o 
plasmática 

0:02 plazmatická buněčná 
memrána 

citoplasma 0:01 cytoplazma 

material genético 0:01 genetický materiál 

lípido 0:00 lipidy 

proteína 0:00 protein 

molécula 0:00 molekula 

ADN 0:00 DNA 

núcleo celular 0:01 buněčné jádro 

respiración 0:01 dýchání 

ribosoma 0:01 ribozom 

retículo 
endoplasmático 

0:02 endoplazmatické 
retikulum 

síntesis de proteinas 0:02 syntéza bílkovin 

grasa 0:00 tuk 

complejo de Golgi 0:01 Golgiho aparát 

substancia 0:01 látka 

eliminar 0:00 odstranit 

citoesqueleto 0:01 cytoskeleton 

filamento 0:01 vlákno 

célula vegetal 0:01 rostlinná buňka 

almacenar 0:01 nashromáţdit 

volumen 0:00 objem 

cloroplasto 0:01 chloroplast 

fotosíntesis 0:01 fotosyntéza 

planta 0:00 rostlina 

hongo 0:00 houba 

bacteria 0:01 bakterie 
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LA CÉLULA VEGETAL 

 

LA CÉLULA ANIMAL

 

Zdroj obrázků: wikipedia.org, public domain 
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Jižní Amerika / América del Sur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ţáci se v rámci této badatelsky orientované aktivity seznámí se státy Jiţní Ameriky a jejich 

základními geopolitickými údaji. 

 

 

 

Názvy států 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerisur1e.html 
 

Turistické informace http://www.tripadvisor.com.ar/Tourismg13South_AmericaVacations.html 

 

Zdroj obrázku: wikipedia.org, public domain 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerisur1e.html
http://www.tripadvisor.com.ar/Tourism-g13-South_America-Vacations.html
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Metodický list / Metodología 

Téma América del Sur 

Tematický celek Los continentes 

Motivační rámec 
aktivity 

Pokračujeme v naší cestě po různých kontinentech a dnes přiráţíme naši loď 
na pobřeţí Jiţní Ameriky! 

Počet ţáků 1  20 

Věk ţáků 15 19 

Pomůcky Počítač nebo tablet, připojení k  internetu 

Odkazy na 
cizojazyčné 
zdroje 

Mapa  interactiva:  http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerisur1e.html 

 
Rekordy Jiţní Ameriky: http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky 
amerika/rekordyjizniamerikaclenitostpovrch.html 

Vhodné místo Běţná učebna, počítačová  učebna 

Cíle aktivity 
Ţáci budou znát názvy států Jiţní Ameriky a názvy jejich obyvatel, budou 

jednotlivé státy umět ukázat na  mapě. 

Rozvíjené 
kompetence 

Kompetence  komunikativní,  kompetence občanské 

Předchozí 
znalosti 

Aktivita navazuje na předchozí hodiny věnované jednotlivým kontinentům na 
světě. 

Mezipředmětové 
vztahy 

Geografie, biologie, španělský  jazyk 

Časový plán Fáze činnosti s přístrojem Metody a formy,  motivace 

10 min 
Mapa interactiva de América del 

Sur 
Určování názvů států 

10 min Názvy států a názvy  obyvatel 
Práce se slovní zásobou  zopakování 

pojmů 

10 min 
Uso de los puntos cardinales 

con las fronteras de los países 
Práce s mapou 

15 min Rekordy Jiţní Ameriky 
Ţák si vylosuje jeden rekord, který vyhledá 

na internetu a pak představí  ostatním. 

 
Země Jiţní Ameriky 

Práce ve dvojicích  příprava prezentace o 

vybraném státu Jiţní  Ameriky 

 
Návaznosti 

Na tuto aktivitu navazuje praktická studentská prezentace jednotlivých států 
jiţní Ameriky. 
 
Další téma: América del Sur y el medio  ambiente 

 Bandera de países: 

 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/amerisur1e.html
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---amerika/rekordy-jizni-amerika-clenitost-povrch.html
http://www.kompas.estranky.cz/clanky/clanky---amerika/rekordy-jizni-amerika-clenitost-povrch.html
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Slovníček / El vocabulario 

Países y nacionalidades en español: http://saldusspanuvaloda.blogspot.cz/2011/10/paisesy 

nacionalidades.html 

Para hablar del América del Sur: 

cordillera 0:01  Kordillery (pohoří) 

catarata 0:01  vodopád 

selva 0:00  prales 

fauna 0:00  fauna 

flora 0:00  flora 

océano 0:01  oceán 

superficie 0:01  poloha 

población 0:00  obyvatelstvo 

geología 0:01  geologie 

archipiélago 0:01  souostroví 

llanura 0:00  rovina, planina 

macizo 0:00  masiv 

pico 0:00  vrchol, štít 

altitud 0:00  výška 

clima 0:00  podnebí 

hidrografía 0:01  hydrografie 

central nuclear 0:01  jaderná elektrárna 

tecnología espacial 0:01  vesmírná technologie 

tecnología industrial 0:01  průmyslová technologie 

ganadería bovina 0:01  dobytek 

ganadería vacuna 0:01  chov skotu 

observatorio 0:01  hvězdárna 

http://saldusspanuvaloda.blogspot.cz/2011/10/paises-y-nacionalidades.html
http://saldusspanuvaloda.blogspot.cz/2011/10/paises-y-nacionalidades.html
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Povodí Amazonky / La cuenca amazónica 

Tato mezipředmětová aktivita je zaměřena na poznávání povodí Amazonky po stránce 
geografické i po stránce biologické (fauna, flóra, ekosystém). 

 

Na úvod tu máme krásný satelitní snímek amazonské delty. Kdo má 
chuť, můţe si jej po kliknutí na obrázek sloţit jako  puzzle. 

 

 

Zdroj obrázku: wikipedia.org, public  domain 
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Metodický list / Metodología 

Téma La cuenca amazónica 

Tematický celek América del Sur 

Motivační rámec 
projektu 

Amazonka  nejdelší a nevodnatější řeka, jeden z nejpozoruhodnějších 
přírodních jevů na světě. Právě jí věnujeme několikahodinový 
badatelský projekt v následujících čtyřech hodinách španělského   jazyka. 

Počet ţáků 1  20 

Věk ţáků 15  19 

Pomůcky Počítač nebo tablet, připojení k  internetu 

Odkazy               
na cizojazyčné 
zdroje 

Úvodní   prezentace:  http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=20030 
 
Televizní  zprávy:  https://www.youtube.com/watch?v=rIseC6wNQ 

Vhodná místa 
realizace projektu 

 
Běţná učebna, počítačová  učebna 

Cíle aktivit 
Ţáci budou schopni hovořit španělsky o povodí Amazonky a získají zájem o 

vědecké poznávání zajímavých oblastí Jiţní   Ameriky. 

Rozvíjené 
kompetence 

Kompetence  komunikativní 

Předchozí 
znalosti 

Aktivita navazuje na předchozí znalosti zeměpisných a přírodovědných 
pojmů. 

Mezipředmětové 
vztahy 

Biologie, geografie, španělský  jazyk 

Časový plán 
Fáze 

projektu 
Metody a formy,  motivace 

 
 

 
1. hodina 

 
 

 
Introducción 

Předchozí znalosti o 

Amazonii Qué sabéis del 

Amazonas? 

Dónde se encuentra? 
 

Por qué es tan importante? 
 
Následuje výklad učitele s oporou o elektronickou prezentaci  

 
 
 
 

2. hodina 

 
 
 
 
 

Příprava 
prezentace 

Ţáci se rozdělí do skupin a vylosují si jedno z následujících 
témat, pro které zpracují podle informací vyhledaných v 

knihách a na internetu interaktivní desetiminutovou 
prezentaci formou otázek a odpovědí (vţdy na 1 snímku 

prezentace bude otázka a na dalším snímku bude odpověď). 
Prezentace bude doplněna fotografiemi a dalším 

multimediálním   materiálem. 
 

Fauna Flora Geografía 

Etnias 

 
 
3. hodina 

 
Prezentace 
skupinové 

práce 

Kaţdá skupina bude mít přesně 10 minut na svou prezentaci, 

v rámci které budou ostatním pokládat otázky a sdělovat 

správné odpovědi. 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=20030
https://www.youtube.com/watch?v=rI-seC-6wNQ
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4. hodina 

 
 
 
 
 

 
Hra rolí 

Úvodní video  televizní zprávy: 

https://www.youtube.com/watch?v=rIseC6wNQ 

Rozdělení rolí pro diskusi: 

Domorodci  Nativos 

 
Ekologičtí activisté  Activistas ecologistas 

Nadnárodní firmy   Multinationales 

Forma panelové diskuse  nejdřív zástupce kaţdé skupiny řekne 
stanovisko za skupinu a pak se rozběhne diskuse 

https://www.youtube.com/watch?v=rI-seC-6wNQ
https://www.youtube.com/watch?v=rI-seC-6wNQ
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Slovníček / El vocabulario 

 

sistema fluvial 0:01  říční systém 

sistema subterráneo 0:01  podzemní systém 

golfo 0:00  záliv 

Andes 0:00  Andy 

navegable 0:01  splavný 

afluente 0:01  přítok 

caudaloso 0:01  vodnatý 

longitud 0:01  délka 

agua dulce 0:01  sladká voda 

glacial 0:00  ledovcový 

estuario 0:01  ústí 

curso del río 0:01  směr toku 

confluencia 0:01  soutok 

distancia 0:01  vzdálenost 

orilla 0:00  břeh 

meseta 0:00  náhorní plošina 

desembocadura 0:01  ústí 

delta 0:00  delta 

puerto 0:00  přístav 
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2.5 Náměty aktivit – ruský jazyk 

 

Není "zimník" jako "зимник" 

 

Tato kratší badatelská aktivita (kolem 20 min) spočívá ve studiu kartografických značek, práci s mapou, 
vystiţení specifik ruských geografických podmínek. 

 

 

О зимниках: http://transcontinental.ru/zimnikidorogirossii/ 

 
Условные топографические знаки: http://turizm.beluo.ru/p35aa1.html 

 
Зимник на карте: http://www.mogeo.ru/kartazimnikavankorkorotchaevo/ 

http://trans-continental.ru/zimniki-dorogi-rossii/
http://turizm.beluo.ru/p35aa1.html
http://www.mogeo.ru/karta-zimnika-vankor-korotchaevo/
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Metodický list 

 

Téma Kartografie, geografie 

Tematický celek Nad mapou Ruska 

Motivační rámec 
aktivity Specifika ruské geografie 

Počet ţáků 130 

Věk ţáků 12 a více 

Pomůcky Slovník ruskočeský, výkladový slovník 

 
 
Odkazy na 
cizojazyčné 
zdroje 

Kartografické značky: http://turizm.beluo.ru/p35aa1.html 
 
Mapa ruských cest a silnic: 

http://radugaslov.ru/karta/russia.htm 

Výkladový slovník: 

http://www.vedu.ru/expdic/ 

Překladový slovník: http://www.seznam.cz Vhodné místo Počítačová učebna 

Cíle aktivity 

Ţáci vystihnou specifika ruského severu, co se týče cest. Vyhledají správné značení 
mezi kartografickými značkami a označí ho na mapě. Porovnají vybrané 
kartografické termíny z hlediska toho, zda jsou mezinárodní, či ruské. 

Rozvíjené 
kompetence Kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, komunikační kompetence 

Předchozí 
znalosti 

Aktivita navazuje na zeměpisnou výuku o Rusku, případně severní Asii, respektive o 
klimatu. 

Mezipředmětové 
vztahy Zeměpis  ruský jazyk. 

Časový plán Metody a formy, motivace Úkoly a materiály 

5 minut 
Demonstarce a diskuse  přírodní podmínky ruského severu a 
Dálného Východu, síť a stav cest v RF 

Multimédia  1) 
motivační video 

10 minut Práce se textem  četba a překlad Pracovní list 1) 

 
10 minut 

Práce s textem a mapou  vysvětlení kartografických pojmů, 
porovnání české a ruské terminologie a úzu kartograficého 
značení 

Pracovní list 1) a 2) 
 
Multimédia 3) 

Domácí úkol Vyhledání "zimniku" na mapě 
Multimédia 2), odkazy 
na weby 

   
   

 
Hodnocení 

 
Úkol splnil student, který dohledal význam kartografickýh termínů, našel "zimnik" 
na mapě a vysvětlil, jaký je to typ cesty a proč se v Rusku pouţívá. 

 

http://turizm.beluo.ru/p35aa1.html
http://radugaslov.ru/karta/russia.htm
http://www.vedu.ru/expdic/
http://www.seznam.cz/
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Pracovní list  

 

1. Přečtěte si text a odhadněte (vyhledejte) význam vyznačených kartografických termínů. Na 
mapě najděte oblasti, o kterých se hovoří. 

 
Зимники  это главные артерии Северов, районов, лежащих вне 
дорог в привычном для жителя европейской России смысле. 

 
Почти 7 тысяч километров прокладывается зимников в Якутии 
каждый год. 65 процентов территории России приходятся на 
районы с вечной мерзлотой, причем именно там сосредоточена 
масса полезных ископаемых, с которых, собственно, и кормится 
Россия. Изрядная часть Северных поселений соединена с 
материком только зимниками. Каждый год их строят, накатывают, 
поддерживают или просто едут по ним на свой страх и риск. Вот, 
например, в Якутии: 

 
Зимники  это 60% общей протяженности 
местных якутских дорог По зимникам 
перевозится  80% необходимых грузов в Якутии. 

18 северных и арктических районов Якутии сообщаются с 
Большой землей только по зимникам. 

 
Зимники — это испытание для человека. Рассказы дальнобойщиков не хуже, чем рассказы 
Джека Лондона. Мороз, удаленность от цивилизации, капризы природы делают доставку грузов 
опасным приключением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: http://transcontinental.ru/zimnikidorogirossii/) 

 
2. Jak jsou „zimniki“ značeny na mapách? Zaškrtněte správnou variantu. Řešení najdete v 

textu a v legendě na následující straně. 

 

 

 

Зимние дороги — сезонные пути сообщения, прокладываемые в зимнее время года через 
замерзшие болота, озера, заливы, по рекам и т. п. Для изображения зимних дорог применяется 
условный знак полевых и лесных дорог с подписью зимник (автозимник, если зимние дороги 
используются автотранспортом). Зимние дороги, проходящие по льду озер, рек, показываются 
группами штрихов принятого условного знака (длина групп штрихов — 1—1,5 см) с разрывами 
между группами такой же длины. 

 
(zdroj: http://hunt.narod.ru/index.files/AvtRoad.htm) 

http://trans-continental.ru/zimniki-dorogi-rossii/
http://hu/
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Slovníček 

 

артерия — dopravní tepna  

болота – baţiny 

груз  náklad 

 
изрядной – značný, notný  

испытание – zkouška 

капризы природы – rozmary přírody 

 
материк  pevnina (i ve smyslu „centrální část země, civilizace―)  

накатывaть  upravovat 

полезныe ископаемыe – nerostné suroviny  

собственно – ve skutečnosti 

cообщениe  spojení  

штрих – čárka, linka 
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Multimédia  

 

1) Video: Камаз на зимнике: 

(video viz. on-line kurz) 

 

 

2) Mapa se značením zimniku: 
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3) Kartografické značení cest: 
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Klikva  kráska ze severu 

 

Ţáci a studenti se v rámci kratší aktivity seznámí s klikvou z čeledi vřesovcovitých, typicku rostlinou 
Ruska, a porovnají ji s brusinkou. Zhodnotí, jak vyuţívala léčebné vlastnosti klikvy "předvědecká" 
lidová medicína a jak je vysvětluje moderní věda. 

 

 

Léčebné vlastnosti klikvy: http://www.stgetman.narod.ru/klukva.html 

 
Pěstování klikvy: http://www.botanichka.ru/blog/2010/05/02/cranberry/ 

 
Klíč určování rostlin online: http://www.plantarium.ru/ 

 
Biologická encyklopedie: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biology/ 

http://www.stgetman.narod.ru/klukva.html
http://www.botanichka.ru/blog/2010/05/02/cranberry/
http://www.plantarium.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_biology/
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Metodický list 

 

Téma Biologie 

Tematický celek Rostliny 

Motivační rámec 
aktivity 

Klikva jako exotická rostlina, ale zároveň blízká "naší" brusice. Léčivé vlastnosti 
rostlin. 

Počet ţáků 130 

Věk ţáků 12+ 

Pomůcky dataprojektor 

 
Odkazy na 
cizojazyčné 
zdroje 

Mapa rostlinstva RF: 

http://www.baikalfund.ru/library/maps/index.wbp?doc_id=ac65e4d9bc4e4f0f8f

799992783723b5 Výkladový slovník: http://www.vedu.ru/expdic/ 

Překladový slovník: http://www.seznam.cz 

Vhodné místo Běţná učebna, počítačová učebna 

Cíle aktivity 
Ţáci rozpoznají a odliší brusinku a klikvu, taxonomicky je zařadí. Uvědomí si 

léčebné vlastnosti rostlin a jejich chemickou podstatu. 

Rozvíjené 
kompetence Kompetence k učení, kompetence komunikativní. 

Předchozí znalosti Biologie rostlin, jazyková úroveň ruštiny B1 

Mezipředmětové 
vztahy Biologie, geografie, ekologie, potravinářství 

Časový plán Metody a formy, motivace Úkoly a 
materiály 

3 minuty Znáte klikvu? Je to keř, polokeř, keříček nebo travina? 
Multimédia 1), 
2), 3) 

10 minut Práce s textem  Co je to klikva  metoda paralelního překladu, 
práce s internetem Pracovní list 1) 

10 minut Práce s textem  Léčebné vlastnosti klikvy  strukturalizace textu do 
myšlenkové mapy Pracovní list 2) 

Domácí úkol Vytváření srovnávacího diagramu  Kikva a brusinka Pracovní list 3) 

   
Hodnocení Kladně budou hodnoceni studenti, kteří správně vyřeší úkoly pracovního listu. 

http://www.baikalfund.ru/library/maps/index.wbp?doc_id=ac65e4d9-bc4e-4f0f-8f79-9992783723b5
http://www.baikalfund.ru/library/maps/index.wbp?doc_id=ac65e4d9-bc4e-4f0f-8f79-9992783723b5
http://www.vedu.ru/expdic/
http://www.seznam.cz/
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Pracovní list  

 

1) Přečtěte si charakteristiku klikvy podle Wikipedie. Přeložte ruské slovníkové heslo 
za pomoci paralelního českého slovníkového hesla. 

 
Клю́ ква (лат. Oxycóccus) — группа цветковых растений семейства вересковые, 
обьединяющие вечнозеленные кустарнички, растущие на болотах в Северним 
полушарии. Ягоды всех видов клюквы съедобны, активно используются в кулинарии и 
пищевой промышленности., 

 
Корневая система — стержневая. На корнях клюквы живѐт 
гриб, нити которого плотно соединяются с клетками корня и 
образуют микоризу. 
 
Распространение 
 
В природе все виды клюквы растут в сырых местах: на 
переходных и верховых болотах, в сфагновых хвоийных лесах, 
иногда — по заболоченным берегам озѐр. 
 
2) Vytvořte myšlenkovou mapu na téma "užitečnost klikvy" na základě textu. 

 
Полезные свойства клюквы 
 
Эта красная ягода издавна ценится на Руси за свои целебные качества. Клюква, с 
незапамятных времен, спасает жителей северных районов от цинги и авитаминоза. 

 
Химический состав клюквы уникален. Это и лекарство, и витаминный комплекс, и 
незаменимый пищевой продукт. В состав ягод клюквы входят: бор, железо, йод, 
калий, кальций, магний, марганец, серебро, фосфор и др. минеральные вещества. 

 
Богата клюква витаминами. В составе клюквы витамины: В1, В2, С, К, РР. Особенно 
много в ней витамина С. 
 
Благодаря большому содержанию бензойной кислоты, клюква, не только долго 
хранится, но и активно используется в качестве природного консерванта. Клюква, 
единственная ягода, которая может храниться в свежем виде до следующего 
урожая. На Руси клюква издавна считается ягодой молодости. 
 
Клюквенный сок и клюквенный морс препятствуют развитию 
болезнетворных бактерий и микробов. В клюквенном соке сохраняется, даже 
мясо. Раны и ожоги, промытые клюквенным соком, моментально заживают. 

 
В клюкве самое большое содержание фенола, среди всех ягод и фруктов. Фенол 
обладает ярко выраженным бактерицидным действием. Благодаря всем этим 
свойствам, клюква незаменима в рационе жителей мегаполисов и промышленных 
центров, районов с неблагоприятными экологическими условиями. Из клюквы 
изготавливают препараты, снижающие негативные последствия повышенных доз 
радиоактивного облучения. 
 
Zdroj: http://www.stgetman.narod.ru/klukva.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stgetman.narod.ru/klukva.html
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3) Srovnejde ve srovnávacím diagramu klikvu a brusinku. Navrhněte další 
srovnávací kritéria. Můžete použít web: http://www.karvin.ru/nature/berry/ 

 

 клюква общее брусника 

семейство  верестковые  

род  вакциниум  

высота 1530 см  1520 см 

ягод

ы 

листи

ки 

химический состав 

 
... 

   

 

 

http://www.karvin.ru/nature/berry/
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Slovníček 

 

бензойная кислота – kyselina benzoová  

благоприятный  příznivý 

веществo  látka  
доза  dávka  
кустарник – keř 
кустарничeк  keříček  
марганец – mangan  
морс  mošt 
незапамятные времена — dávné časy  
облучение  ozáření 
ожог  popálenina  
полезный – uţitečný  
полукустарник  polokeř 
препятствовать  zabraňovat  

рацион  příděl 
свежйи вид – čerstvý stav  
свойство – vlastnost  
содержание  sloţení 
сок – šťáva, dţus  
состав – sloţení  
урожай  úroda  
целебный  léčebný  
цингa  kurděje  
ягода  plod 
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Multimédia 

 

1) Klikva bahenní 
 

 

 

 

 

Schéma keříčku (2): 
 

 

 
2) Sběr klikvy 
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Fotoblog: Odkud se bere klikva: 
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/russian/photoblog/2013/01/post94.html 

 
3) Výskyt klivky: 

 
Красным цветом показан ареал клюквы обыкновенной, оранжевым — клюквы 
мелкоплодной, зелѐным — клюквы крупноплодно: 

 

 

http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/russian/photoblog/2013/01/post-94.html
http://www.bbc.co.uk/blogs/legacy/russian/photoblog/2013/01/post-94.html
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71142
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971235#oxycoccos
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971235#microcarpum
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971235#microcarpum
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971235#microcarpum
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/971235#macrocarpon
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Kamčatské sopky 

 

Badatelská aktivita v rozsahu jedné vyučovací hodiny představí kamčatské sopky jako jakousi "laboratoř 
sopek". 
 

 

 

 
Přírodní park Kamčatské sopky: http://www.vulcanikamchatki.ru/ 

 
Divy Kamčatky: http://kamchatka.rgo.ru/stati/unikumyprirodykamchatki/ 

 
Slovník geografických termínů (rusky): http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/ 

 
Fotogalerie: http://www.kamchatskykrai.ru/fotografiikamchatki.htm 

http://www.vulcanikamchatki.ru/
http://kamchatka.rgo.ru/stati/unikumy-prirody-kamchatki/
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/
http://www.kamchatsky-krai.ru/fotografii-kamchatki.htm
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Metodický list pro badatelskou aktivitu do 45 min 

 

Téma Geografie 

Tematický celek Nad mapou Ruska 

Motivační 
rámec aktivity Exotická příroda Kamčatky 

Počet ţáků 130 

Věk ţáků 12+ 

Pomůcky Dataprojektor 

 
Odkazy na 
cizojazyčné 
zdroje 

Slovník geografických termínů (rusky): 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/ 

Výkladový slovník: http://www.vedu.ru/expdic/ 

Překladový slovník: http://www.seznam.cz 

Vhodné místo Běţná učebna, počítačová učebna 

Cíle aktivity 

Ţáci budou schopni vysvětlit fungování sopky, pojmenovat doprovodné útvary 
sopečných oblastí, zapamatují si Kamčatku a její specifika, pouţijí vybrané 
geografické termíny v češtině i ruštině 

Rozvíjené 
kompetence Kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů 

Předchozí znalosti Aktivita navazuje na obecnou geografii o Zemi, na geografii Ruska, jazyková úroveň 
B1. 

Mezipředmětov
é vztahy Geografie  biologie  chemie  ruský jazyk 

Časový plán Metody a formy, motivace Úkoly a materiály 

5 minut Výklad, otázky  odpovědi  O Kamčatce Pracovní list 1), Multimédia 1), 2), 4) 

10 minut Výklad, otázky  odpovědi  O činnosti 
sopek Pracovní list 2), Multimédia 3), 5) 

15 minut Práce s textem Pracovní list 1) 

15 minut Zpracování slovníčku Pracovní list 2) 

domácí úkol Individuální/párová práce  překlad plakátku Pracovní list 3) 

   

 
Hodnocení 

 
Hodnoceno bude pochopení textu a vysvětlení geografických termínů, vytvoření 
překladového slovníčku a formulace hlavních myšlenek plakátu o vlivu sopečné 
činnosti na zdraví člověka. 

http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/
http://www.vedu.ru/expdic/
http://www.seznam.cz/
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Pracovní list  

 

1) Přečtete si text a řekněte, v čem je podle něj kamčatská oblast geograficky významná. 
Vysvětlete podtržené obecně geografické termíny (případně vytvořte hypertext). 

 
Полуостров Камчатка, лежащий близ зоны схождения гигантских литосферных плит и являющийся 
одним из звеньев тихоокеанского вулканического кольца, представляет собой огромный 
естественный "музей" вулканологии. В роли "экспонатов" здесь выступают действующие и 
потухшие вулканы и разного рода сопутствующие образования: гейзеры, фумаролы, горячие 
источники, грязевые котлы и  т.д. 
 
В объект Всемирного наследия входит 6 отдельных участков, которые располагаются в центре и на 
юговостоке полуострова. Всего объект включает около 30 действующих и 300 потухших  вулканов. 
 
Один из самых интересных уголков Камчатки  Кроноцкий биосферный заповедник с его 12 
действующими вулканами и знаменитой Долиной гейзеров. 
 
Еще одно примечательное место заповедника  древняя кальдера вулкана Узон, обширная 
вулканическая чаша диаметром 9 12 км и с бортами высотой 200800 м, внутри которой 
сконцентрировано множество грязевых котлов и термальных озер. 
 
Район отличается высочайшим биоразнообразием, причем целый ряд видов отнесен к категории 
редких и исчезающих. На скалистых берегах сосредоточены крупные колонии морских птиц, а в 
прибрежные воды часто заходят дельфины и   киты. 
 
Zdroj: http://www.nhpfund.ru/nominations/kamchatka.html 
 

2) Srovnejte ruský a časký nákres sopky. Jaká označení se nepřekrývají? 

Najděte paralelní české výrazy k ruským termínům a sestavte slovníček. 

http://www.nhpfund.ru/nominations/kamchatka.html
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3) Prohlédněte si obrázky a přeložte texty. Do několika bodů shrňte hlavní myšlenky 
plakátu. 
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Multimédia pro badatelskou aktivitu do 45 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
1) Kamčatské sopky 
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2) Карта вулканов Камчатки. Снимок со спутника. 

 

  

 
3) Barevná značení nebezpečnosti činnosti sopky pro leteckou dopravu: 

 

 

4) Video: Вулканы Камчатки 

(video viz. on-line kurz) 

 

5) Video: Извержение вулкана (Новости): 

(video viz. on-line kurz) 

 
 

Webkamera v Údolí gejzírů: http://www.wwf.ru/about/where_we_work/kamchatka/webcam 

http://www.wwf.ru/about/where_we_work/kamchatka/webcam
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Slovníček 

борт – zde stěny  
бронхи  průdušky 

вероятность  pravděpodobnost  
вид  druh 
влажный  vlhký  
водоем – vodní nádrţ 
возобновление  obnovení  
вредный  škodlivý 
вулкан  sopka  
выбросы  emise  
газ  plyn 
горные породы  horniny 
горячий источник – termální pramen  
грязевой  bahnitý 
действующий вулкан – činná sopka  
долина  údolí 
древний  starodávný  
естественный  přirozený  
жжение  spalování  

заболевание  onemocnění  
заповедник  rezervace  
заразить  nakazit 
захватываться — navázat se na něco 
 звено – článek, součást 
извержение вулкана – výbuch sopky  
измельчение  rozmělnění  
исчезающий  vymírající 
кальдера  kaldera  
качество  kvalita  
кислота  kyselost 
кислотные дожди – kyselé deště  
кит  velryba 

кольцо – kruh, kolo  
крошечный  drobounký  
легкие  plíce 
неизбежно – nezbytně, nutně  
образование  útvar 
 опасность  nebezpečí  
осадки  přeháňky 
 отличаться – vyznačovat se  
пастбище  pastviny 
пепел  popel  
пища  potrava 
потухший вулкан  vyhaslá sopka 

примечательно  pozoruhodně  

прогноз  předpověď 
пыль  prach 
располагаться  rozkládat se, nalézat se  
редкий  vzácný 

рекомендация  doporučení  
слизистые оболочки  sliznice  
соединение фтора – sloučeniny fluoru  
сопутствующий  doprovodný  
сосредоточенный  soustředěný 
 состояние  stav 
схождение  vyladění  
тщательный  pečlivý  
уголок  koutek  
участок  oblast 
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шлейф – pruh, závoj kouře  
фумаролa  fumarola 
чаша  číše, pohár 
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Biologie  ideologie  utopie 

 

Badatelský orientovaný projekt pro ţáky SŠ poskytuje náměty k tomu, zamyslet se nad úlohou vědy v 

totalitní společnosti, kde můţe být i zneuţívána. Pouţit je raný sovětský příklad popření genetiky. Dalším 

tématem je vztah vědy a utopie. 

 

 
 
Z Mičurinova deníku O Mičurinovi:  
 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119413 

 

O Lysenkovi: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2
%D1%80%D0%BE%D1%84%D0 

 
O Čajanovovi: http://bukvi.ru/ekonomika/ekonomteoria/avchayanovagronomteoretik.html 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119413
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://bukvi.ru/ekonomika/ekonomteoria/a-v-chayanov-agronom-teoretik.html
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Metodický list pro dlouhodobý badatelský projekt 

 

Téma Bilologie  ideologie  utopie 

Tematický celek Biologie 

Motivační rámec 
projektu 

Věda se můţe v určitých společenských podmínkách i "zvrtnout", utopie můţe sytit 
vědecký pokrok. Pro bádání je nutné značné osobní zaujetí, jak dosvědčují 
autentické osobní výpovědi vědců. 

Počet ţáků 230 

Věk ţáků 15+ 

 
Odkazy                    
na cizojazyčné 
zdroje 

Zákony genetiky: http://bannikov.narod.ru/lowsofgenetik.html  

Výkladový slovník: http://www.vedu.ru/expdic/ 

Překladový slovník: http://www.seznam.cz 

Vhodná místa 
realizace 
projektu 

 
Běţná učebna, počítačová učebna. 

Cíle aktivit 

Ţáci budou schopni na ruském příkladu vysvětlit, ţe věda nefunguje izolovaně, ale je 
ovlivňována ideologií a politikou, vědci mohou být i pronásledováni. Zvláště v 
totalitních reţimech se mohou rozvíjet zcestné pseudovědecké názory (zde 
Lysenkovy teorie popírající genetiku). 

Rozvíjené 
kompetence Kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence občanské 

Předchozí 
znalosti 

Aktivita navazuje na znalosti zákonů genetiky a na výklady o totalitních reţimech. 
Jazyková úroveň B1. 

Mezipředmětové 
vztahy Biologie  ruský jazyk  historie  základy společenských věd 

Časový plán Metody a formy, motivace Úkoly a materiály 

 
 
1 vyučovací 
hodina 

Slovní výklad  demonstrace s diskusí  zopakování zákonů 
genetiky 
 
Slovní výklad s diskusí  ideopolitické podmínky v Rusku ve 
20. letech a 30. letech 20. století  čas pro experimety 
 
Individuální práce nebo práce ve dvojicích  portréty a 
myšlenky vědců 

Multimédia 1) 

Pracovní list  úvod 

Ppracovní list  1), 2), 3), 
multimédia  2), 3) 4), 5) 

samostaná 
domácí práce 

WebQuest´ individuální studium materiálů k utopii  
vyhledání a představení soudobých utopických vizí 
- výklad, prezentace, diskuse. 

Pracovní list  utopie 

samostaná 
domácí práce 

Storytelling  studenti se pokusí vţít do práce a motivace 
vybraného vědce a odvypráví jeho příběh (případně ve 
formě fiktivního rozhovoru nebo memoárů). 

Webové odkazy 

 
Hodnocení 

Úkoly splní student, který odpoví na otázky k textům, demonstruje své názory na 

vliv společenské situace na vědu. Velmi kladně bude hodnocen student, který 

představí jiné případy zneuţití vědy. 

 
Dále se hodnotí zpracování úvahy (výkladu, prezentace) na téma utopie a věda, 
soudobé utopie. 

http://bannikov.narod.ru/lowsofgenetik.html
http://www.vedu.ru/expdic/
http://www.seznam.cz/
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Pracovní list  biologové a ideologie 

 

Двадцатые годы XX века — один из наиболее сложных и интересных периодов в жизни 
российского общества. Он отмечен богатством научных поисков, разнообразием школ и 
широким экспериментированием. Мы представит трех ученых, которые работали в это время. 

 
1) Přečtěte si úryvek z Mičurinova deníku. Jak popsal svou motivaci k vědecké práci? 

 
Ива́н Влади́ мирович Мичу́рин (18551935)  биолог и селекционер, автор многих сортов 
плодовоягодных культур. Он разработал методы селекции плодово ягодных растений 
методом отдаленной гибридизации (подбор родительских пар, преодоление 
нескрещиваемости). 

 
«Через мои руки прошли десятки тысяч опытов. Я вырастил массу новых разновидностей 
плодовых растений, из которых получилось несколько сот новых сортов, годных для культуры в 
наших садах, причем многие из них, по своим качествам, нисколько не уступают лучшим 
иностранным сортам. 

 
Теперь даже самому не верится, как я, со своим слабым, болезненным сложением мог 
вынести все это. Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения, могла дать ту 
невероятную стойкость организму, при которой человек становится способным выполнить 
непосильный для него труд… 

 
Я, как помню себя, всегда и всецело был поглощен только одним стремлением выращивать те 
или иные растения и настолько сильно было такое увлечение, что я почти совершенно не замечал 
многих остальных деталей жизни; они както все прошли мимо меня и почти не оставили следа в 
памяти.» 

 
2) Jak byly Lysenkem Mičurinovy postupy zneužity? Jaké pseudovědecké teorie Lysenko 

prosazoval? 
 
Трофи́ м  Дени́ сович  Лысе́ нко (1898—1976)   — советский   агроном   и   биолог.   
Основатель   и  крупнейший представитель псевдонаучного  направления в  биологии 
мичуринской агробиологии. 

 
С именем Лысенко связана кампания гонений против учѐныхгенетиков, а также против его 
оппонентов, не признававших "мичуринскую генетику". К Мичурину она имеет косвенное 
отношение. Лысенко на самом деле отрицал менделевское расщепление и неизменные «гены». 

 
Лысенко исходил из того, что всѐ в растении есть результат развития наследственного основания 
в конкретных условиях внешней среды. Он утверждал положение о возможности наследования 
приобретѐнных уклонений и старался менятъ свойства растений под влиянием внешней среды, 
например воздействием пониженных температур на развитие растений. 

 
O Lysenkově "Mičurinské agrobiologii" jako pseudovědě: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%
D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B 

 
3) Přečtěte si, jaké byly Čajanovovy vize. Jsou dnes ještě utopií, nebo realitou? 

 
Александр Васильевич Чаянов (1888 – 1937) – агроном, экономист, социолог, социальный 
антрополог, писательфантаст  и  утопист. Он занимался усовершенствованием процессов 
сельского хозяйства. В своем художественном романе он предлагал систему семейных усадеб и 
коммун. В своих самых радикальных утопических мечтах он предвещал конец земледелия вообще 
и химическое производство продуктов питания. Чаянов был расстрелян во время сталинских 
репрессий. 
 
"Оказывается, что плоды и овощи, снятые совершенно зелеными, при обработке их газом 
этиленом, который в Америке в большом ходу, так как употребляется вместо хлороформа, 
приобретают свойство «доходить» до спелости в дватри дня при выставлении их на свет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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А это позволяет: 
 
а) снять урожай, например, помидоров, в совершенно еще незрелом виде за большой срок до 
момента спелости и вновь засеять поле другим растением, вновь начинающим усваивать 
солнечную энергию. 
 
в) хранить и перевозить помидоры в зеленом виде с гораздо большим 
удобством и успехом, чем в зрелом состоянии. с) в любой момент, 
обработав зеленые помидоры этиленом, в дватри дня получить 
свежесозревшие плоды. 

„Мы не знаем, конечно, ни часа, ни даже года, когда эта, сейчас поистине утопическая еще 
задача будет осуществлена, но что она будет осуществлена, нет сомнения,… и будут побиты все 
мыслимые теперь рекорды продукции, интенсивности и качества.― 



 

104 
 

Slovníček 

 

внешняя среда – vnější prostředí  

воздействие  působení  

всепоглощающий  strhující  

всецело – zcela, naprosto  

вынести  vydrţet 

вырастить  vypěstovat  
выращивать  pěstovat  
годный  vhodný 
гонение  pronásledování  
гораздо  mnohem 

 качество  kvalita 
косвенное отношение – nepřímý vztah  
мечта  sen 
направление  směr 
 наследование  dědičnost  
наследственный  dědičný  
научный  vědecký 
непосильный – příliš obtíţný, nad něčí síly  
нескрещиваемость  nekříţitelnost 
опыт – zkušenost, pokus, experiment  
основание  zaloţení 
осуществитъ – uskutečnit, provést  
отрицать  odmítat  

плодовоягодный  ovocný  
поглощенный  ponořený 
поиск – hledání, výzkum 
 положение  pozice 
 пониженный  sníţený  
предвещатъ  předpovídat 
 преодоление  překonávání  
приобретѐнный  získaný 
 продукты питания  potraviny  
производство  výroba 
 разновидность  různorodost  
разнообразие  rozmanitost 
родительская пара – rodičovská dvojice  
расщепление  rozdělení 

результат  výsledek 
самозабвение – nadšení, zápal, sebezapření  
свежесозревший – právě uzrálý 
свойство  vlastnost  

селекционер – šlechtitel, pěstitel 
сельское хозяйство  zemědělství  
сложение – stavba těla 

след  stopa  

снять  sklidit  

сорт  druh 
спелостъ  zralost  
срок  termín 
стойкость – odolnost, trvanlivost  
страсть  vášeň 

стремление  snaha 
 температура  teplota  
увлечение – zaujetí, zanícení  
удобство  pohodlí 
уклонение – zde vlastnost  
урожай  úroda 
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усадьба  usedlost  
условие  podmínka 
усовершенствование  vylepšení 
 утверждать – tvrdit, prohlašovat 

 

 

 

 

Multimédia pro dlouhodobý projekt 

1) Animace ke genetice: 
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&id=179:20090830103324&catid
=44:9&Itemid=105 

 
Web Zákony genetiky: http://bannikov.narod.ru/lowsofgenetik.html 

 
2) Z Mičurinova deníku: 

 

  
 
 
 

O Mičurinově hybridu v dobovém tisku: 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=179%3A2009-08-30-10-33-24&amp;catid=44%3A9&amp;Itemid=105
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=179%3A2009-08-30-10-33-24&amp;catid=44%3A9&amp;Itemid=105
http://bannikov.narod.ru/lowsofgenetik.html
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3) Prezentace o Mičurinovi: http://www.myshared.ru/slide/269999/ 

 
4) Lysenko a propaganda: 

 

 

 
 

 
Video: Sbírka omylů. Vědec Trofim: 

 

(video viz. on-line kurz) 

 
 

 

5) Ilustrace u Čajanovova utopického románu Cesta mého bratra Alekseje do země 

rolnické utopie (text: http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml). 

 

http://www.myshared.ru/slide/269999/
http://az.lib.ru/c/chajanow_a_w/text_0020.shtml
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Pracovní list  utopie 

 

Je charakteristické, ţe v Rusku, respektive SSSR, se scifi nazývalo "научная фантастика" a jejím 
úkolem nebyla kostrukce fantastického světa, ale modelování moţné budoucnosti. Na představy českých 
tvůrců se můţete podívat v projektu Planeta Eden: http://www.planetaeden.cz/home. 
 
1) Prohlédněte si výtvory výtvarníků z 20. let 20. století a řekněte, jak si asi představovali 

budoucnost. 

 

 

 
2) Porovnejte s tím, jak si ji představujeme dnes. Jaké další příklady najdete? 

 

 

 

http://www.planeta-eden.cz/home
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Bajkalské endemity  

 

Aktivita na 1 vyučovací hodinu ukáţe studentům endemity vyskytující se na Bajkalském jezeře v 
Rusku a zopakuje definici endemitů obecně. Materiály přesahují do geografie a ekologie. 
 

 
Научнообразовательный центр ―Байкал―: http://lake.baikal.ru/ru/index.html 

 
О Байкале: http://www.obaykale.ru/index.htm#8 

 
Фонд содействия сохранению озера Байкал: http://baikalfund.ru/index.wbp 

http://lake.baikal.ru/ru/index.html
http://www.obaykale.ru/index.htm#8
http://baikalfund.ru/index.wbp
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Metodický list pro projekt do 45 minut 

 

Téma Bajkalské endemity 

Tematický celek Příroda Ruska 

Motivační rámec Exotická příroda Ruska, atraktivní lokalita jezera 

Počet ţáků 130 

Věk ţáků 15+ 

Pomůcky Dataprojektor, vytištěné obrázky 

 
Odkazy na 
cizojazyčné zdroje 

Научнообразовательный центр ―Байкал―: http://lake.baikal.ru/ru/index.html 

Výkladový slovník: http://www.vedu.ru/expdic/ 

Překladový slovník: http://www.seznam.cz 

Vhodná místa 
realizace projektu Běţná učebna, počítačová učebna 

Rozvíjené 
kompetence Kompetence komunikativní, kompetence k řešení prolémů 

Předchozí znalosti 
Aktivita navazuje na výklady o roslinných a ţivočišných druzích a jejich výsktech 
(endemismus x kosmopolitismus), případně na gegrafii Asie/Ruska. 

Mezipředmětové 
vztahy Ruský jazyk  geografie  biologoe  ekologie 

Časový plán Metody, formy a motivace Materiály  a úkoly 

 
10 minut 

Motivace  rozdejte studentům vytištěné obrázky rostlin a 
zvířat a map  Kam můţeme ty které přiřadit? Co je 
spojuje? 
 
- párová práce, diskuse 

 
Pracovní list  2 

 
10 minut 

Poţádejte studenty, aby česky definovali pojem 
"endemit". Poté je nechte přečíst článek v ruštině, 
upřesnit na jejím základě českou definici a pokusit se 
říci ji i v ruštině. 

 
- diskuse, individuální práce 

 
Pracovní list  1 

 
15 minut 

Nechte studenty přečíst texty o endemitech na Bajkale. 
Kaţdý si vybere jeden k bliţší charakteristice. Studenti 
utvoří skupinky podle toho, ktrerý endemit si vybrali, a 
společně ho charakterizují. 

 
- individuální a skupinová práce 

 
Pracovní list  3 

 
5 minut 

Pusťe studentům prezentaci ruských studentů. Které další 
endemity se  na Bajkale vyskytují? 
 
- demonstrace 

Multimediální materiál  1 
a 2 

 
Domácí práce 

Vyzvěte studenty, aby popsali ekologickou situaci na 
Bajkale na základě internertových zdrojů 
 
- individuání webquest na doma 

 
Pracovní list  5 

http://lake.baikal.ru/ru/index.html
http://www.vedu.ru/expdic/
http://www.seznam.cz/
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5 minut Zopakujte se studenty nová slovíčka a  pojmy Pracovní list  4 

Hodnocení 

Úkoly splnil student, který definuje pojem "endemit" a uvede příklad endemitů na 
Bajkale. Zvláštní kladné ohodnocení zaslouţí studenti, kteří vyhledají informace o 
ekologické situaci na Bajkale. 
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Pracovní list  

 

1) Как можно объяснить понятие "эндемики"? 

 
ЭНДЕМИК, в биологии  растение или животное, проживающее лишь в одном 
определенном районе мира. Эндемизму 
противопоставляется космополитизм. Ареалы эндемиков ограничены биотическими, 
климатическими или геологическими барьерами. Наиболее богаты эндемичными 
формами океанические острова, изолированные горные долины и водоѐмы 
 
2) Присоедините эндемики к местам их распространения. 
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3) Эндемики Байкала 

 
около 1000 видов 
96 родов  

11 семейств и подсемейств  

27 видов рыб 

 
Выберите один эндемик, представьте его и найдите о нем 
побольше инфромации. 
 
Голомянка – сама удивительная рыба Байкала: вопервых, это единственная 
живородящая рыба, обитающая здесь; вовторых – на вид она практически прозрачная, 
через кожу видны позвоночник и кровеносные сосуды. 
 
В озере обитает два вида голомянок – малая голомянка и большая голомянка. При этом 
оба этих вида имеют автохтонное происхождение и сформировались в байкальских 
водах около двух миллионов лет назад. 
 
Байкальская нерпа – один из трех пресноводных видов тюленей в мире, единственное 
млекопитающее, которое обитает в Байкале . Нерпа – хороший ныряльщик. Она может 
нырять на глубину до 400 м. и находиться под водой до 40 минут. 
 
Олигохеты озера Байкал  малощетинковые черви. 
Они играют важную роль в функционировании водной экосистемы озера Байкал: в 
процессах самоочищения и как кормовая база рыб 
 
бентофагов и хищных беспозвоночных.В Байкале олигохеты занимают доминирующее 

положение в общей численности и часто в биомассе (до 70 90 %) на илистых, 

песчаных и дресвяных грунтах. 
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4) Найдите пары слов, которые принадлежат по смыслу друг к другу. 

 илистый семействo 

позвоночник беспозвоночные 

 млекопитающие песчаный  

растениe пресноводный 

соленный животное  

подсемействo сосуды 

5) Какие явления угрожают экологической системе Байкала? Ищите на русских и 
чешских сайтах. 
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Multimédia pro dlouhodobý projekt 

 

Doporučený multimediální materiál 

 
1) Презентация на тему: 

 

(Video viz. on-line kurz) 

 
 

2) Презентация на тему: 

http://www.slideshare.net/dashaartamonova/312013085 

http://www.slideshare.net/dashaartamonova/3-12013085
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Slovníček 

 

беспозвоночные  bezobratlí  

вид – druh 
водоѐм – vodní plocha  
гунт  půda 

долинa  údolí  
дресвяный  štěrkový  
живородящий  ţivorodý  
животное  ţivočich 
 илистый  jílový 
кровеносные сосуды – krevní cévy  
малощетинковый  maloštětinatci  
млекопитающий  savci 
 ныряльщик  potápěč 

обитать  obývat 
общая численность – celkový počet 
 подсемействo  podčeleď  
позвоночник  páteř 
пресноводный  sladkovodní  

растениe  rostlina  
семействo . čeleď 
рыбыбентофаги — ryby ţivící se „bentosem―, tj. všemi organismy obývajícími břeh a dno  
хищный  dravý 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


