
Dneska to spustíme!
aneb mezipředmětové přesahy ve výuce AJ s prvky konstruktivismu

PŘIPRAVOVALI: Michael Branny, Radim Bodor, Petr Heczko, Aneta Plačková a Markéta Bilanová



Cíle workshopu:

PRO PREZENTUJÍCÍ

• vyzkoušet si práci s různými 
nástroji pro tvorbu ICT materiálů 
a online aktivit

• navrhnout funkční zařazení 
aktivit do uceleného plánu 
hodiny

• otestovat materiály před 
souvislou pedagogickou praxí

• trénovat prezentační dovednosti

PRO POSLUCHAČE

• získat portfolio aktivit vhodných 
pro různé fáze hodiny s reflexí 
metody E-U-R a konstruktivismu

• využít v AJ mezipředmětové  
přesahy s výukou:
• dějepisu
• ZSV
• českého jazyka

• seznámit se s ICT nástroji pro 
tvorbu materiálů



Fáze workshopu:

• warm up activity– FlipQuiz™ a Hot Potatoes™ (Petr)

• reading/writing – Letter to the Future (Michael)

• listening/reading – Havel in the US Congress (Radim)

• speaking – Citizenship and emigration (Aneta) 

• pozvánka na videopremiéru divadelní hry Václava Havla Zítra to 
spustíme, kterou pod názvem „Tomorrow“ uvede 



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

https://flipquiz.com/review/29511/

https://hotpot.uvic.ca/

https://www.youtube.com/watch?v=azuvxOmqKCM
https://flipquiz.com/review/29511/
https://hotpot.uvic.ca/


?
WHAT DO 

THEY HAVE 
IN COMMON?



Analogie?

RAŠÍN

• Rok 1918

• Vznik nového státu ČSR

• Konec 1. světové války, rozpad 
Rakousko-Uherska

• Václavské náměstí, Obilní ústav, 
Obecní dům…

• Maffie, odsouzen k smrti

HAVEL

• Rok 1989

• Změna režimu v ČSR

• Konec studené války, rozklad 
východního bloku

• Václavské náměstí, Národní 
třída, Letná…

• Charta 77, represe a vězení



VZKAZ 

RAŠÍN – formální dopis

• What would you like to wish to 
the new-born state of
Czechoslovakia?

• How should people develop the
state in future?

• Where do you see us in x years?

• …

HAVEL – neformální dopis

• What is it like to finally be free?

• How should people take care of
the democracy in the Czech 
Republic?

• Where do you see us in x years?

• …



1. Napíšu text.

2. Zvolím si datum doručení.

3. Rozhodnu se, zda jej zveřejním.

4. Zvolím email, na který chci sdělení 
zaslat.

5. Pošlu jej do budoucnosti!



The Congress
speech

• On the 21st of February 
1990

• The speech was about 
morality, perseverance, and 
the birth of a new 
democracy

• Václav Havel was the first 
president of a post Iron 
Curtain state to deliver a 
speech in Congress



The Speech

• Why was the president recommended to 
speak in Czech rather than in English?

• Who was he addressing?

• Why was this an important event?

• What is the function of the United States 
Congress?

• Where is it located?

„Díky podpoře vašeho prezidenta Wilsona
mohl náš první prezident Tomáš Garrigue
Masaryk založit náš novodobý stát. Založil
jej, jak víte, na principech, na kterých byly
založeny Spojené státy americké, jak o tom
svědčí jeho rukopis uložený v Knihovně
Kongresu.“

What manuscript was Havel referring to?

video: https://www.c-span.org/video/?c4759245/havel

https://www.c-span.org/video/?c4759245/havel


The Iron Curtain map – draw the line or divide states info western/eastern block: 



Citizenship and 
Emigration



Famous Czech emigrants:

• Jiří Voskovec – 1939 – USA

• Madelaine Albright – 1948 – USA

• Miloš Forman – 1968 – USA

• Josef Škvorecký a Zdena Salivarová – 1968 – Kanada

• Karel Kryl – 1969 – Německá spolková republika

• Milan Kundera – 1975 – Francie

• Martina Navrátilová – 1975 – USA

• Ivan Lendl – 1986 – USA



Would you pass?
Civics Questions for the Naturalization test

https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Office%20of%20Citize
nship/Citizenship%20Resource%20Center%20Site/Publications/100q.p
df

A co doma?

http://obcanstvi.cestina-pro-cizince.cz/index.php?p=interaktivni-
modelovy-test-z-ceskych-realii&hl=cs_CZ

Role-playing the citisenship interview or translating the questions into 
English.

http://df
http://modelovy-test-z-ceskych-realii&hl=cs_CZ


Konstruktivismus ve výuce

• snaha o aktivizaci studentových poznávacích procesů
• podněcování k interaktivitě a sociální komunikaci
• strategie směřující k samostatnosti (k tvorbě vlastních poznatků)
• podpora a využití představivosti a logického myšlení
• podněcování ke kritickému posuzování informací
• přechod od transmisivního vyučování (tebeučení) k sebeučení, sebeiniciaci,

sebeorganizaci, sebeřízení a sebeevaluaci

• typické výukové metody:
• diskuze
• brainstorming
• didaktické hry
• projektová výuka
• podněcování kritického myšlení
• skupinová a kooperativní výuka

Evokace: student přemýšlí, co už o tématu ví, co si o něm myslí,
ptá se, co by vědět chtěl, uspořádává své dosavadní poznatky,
tento proces by měl vzbudit vnitřní motivaci studenta pro
získání znalosti
Uvědomění si významu informace: student pracuje s novou
informací, propojuje ji s tím, co už věděl
Reflexe: student reflektuje proces učení, kterým právě prošel,
přemýšlí nad tím, co nového se naučil a jak efektivní učení bylo


