
P ř í k l ady  v yučovac í ch  hod i n ,
k te ré  v zn i k l y  na  zák l adě

mob i l i t



 

Tato příručka vznikla na základě zkušeností, které načerpali vyučující během svých odborných 

pobytů v zahraničních jazykových školách. Jedná se nejen o samotné jazykové znalosti cizího 

jazyka, kterými vyučující obohatili své hodiny, ale také o odborné informace týkající se 

jednotlivých předmětů a nové vyučovací metody či formy výuky. Účastníci projektu po celý rok 

využívali získané materiály a znalosti při výuce svých předmětů. Přestože projekt skončil a 

podařilo se naplnit jeho cíle, jeho působnost je mnohem delší. Všichni pedagogové budou i 

nadále čerpat ze svých mobilit a sdílet své zkušenosti a nabyté znalosti. 

Na následujících stránkách najdete příklady šestnácti vyučovacích hodin různých předmětů, 

které připravilo osm účastníků projektu. Všechny se staly součástí výuky na Obchodní 

akademii T. G. Masaryka. 

 

Příprava č. 1  Ekonomika – The Big Mac index 

Příprava č. 2  Písemná a elektronická komunikace – Strukturovaný životopis 

Příprava č. 3  Ekonomika – Kvalita života v zemích EU 

Příprava č. 4  Ekonomika – Evropská pracovní mobilita 

Příprava č. 5  Biologie – Živočichové v Jindřichově Hradci - savci 

Příprava č. 6  Biologie – Živočichové v Jindřichově Hradci - ptáci 

Příprava č. 7  Fyzika – Fyzikální pokusy s mincemi pro ekonomy 

Příprava č. 8  Fyzika – Určení rychlosti světla pomocí mikrovlnné trouby 

Příprava č. 9  Němčina – Německé reálie 1 

Příprava č. 10  Němčina – Německé reálie 2 

Příprava č. 11  Angličtina – Didaktické hry 

Příprava č. 12  Angličtina – Ice breakers 

Příprava č. 13  Angličtina – Powerful speaking – Business English 

Příprava č. 14  Angličtina – 16 personality types - diversity 

Příprava č. 15  Angličtina – Detektivní případ Sherlocka Holmese 

Příprava č. 16  Angličtina – Irské historické události – The Great Famine 

 

 

 

 



Příprava na hodinu č. 1 

Předmět a třída Ekonomika 3. A., 3. B 

Vyučující Ing. Miroslava Petráková 

Téma  The Big Mac Index 
 

Cíle Vysvětlení pojmu Big Mac index,  praktické využití tohoto 
ukazatele, práce s cizojazyčným odborným textem 

Metody výuky a organizační 
formy 

Vysvětlování pojmu 
Práce s anglickým odborným textem 
Skupinová výuka při řešení úkolů v pracovním listu 
Rozhovor  

Pomůcky Text v anglickém jazyce 
Pracovní list 
Slovník anglického jazyka 

Struktura hodiny  
10 minut 
 
 
 

Úvod – 7 minut 
Pojem Big Mac index 
Využití tohoto indexu 
 
Práce s textem – 20 minut 
Skupinová práce s textem 
Překlad jednotlivých částí textu a případné vysvětlení 
Analýza konkrétních údajů podle přiložené tabulky 
 
Pracovní list – 13 minut 
Skupinová práce při vypracování úkolů v pracovním listu 
Kontrola správných odpovědí 
 
Závěr – 5 minut 
Shrnutí probraného tématu 
Debata se žáky 
 

Použité materiály z mobility Načerpaná slovní zásoba 
 

 

 









Worksheet- The Big Mac Index         Group: 

 

1) What is the Big Mac Index? 

❖ inflation indicator 

❖ official financial market index 

❖ an indicator of undervaluation or overvaluation of a given currency 

 

2) Who publishes Big Mac Index? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

3) Why is the price of Bic Mac the basis of the index? 

❖ this is a popular product 

❖ sold in each country at the same production recipe 

❖ was selected at random 

 

4) How often is the index published? 

❖ twice a year, in January and July 

❖ every month 

❖ every quarter 

 

5) Which currency is the basis of the index? 

❖ Euro 

❖ British pound 

❖ US dollar 

 

6) Find the most undervalued currency in the table. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Find the exchange rate of the Czech crown according to the Big Mac Index in the table. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Which European country has the most overvalued currency? 

………………………………………………………………………………………………………………... 

9) In which European country is the lowest price of the Big Mac? 

………………………………………………………………………………………………………………… 



Příprava na hodinu č. 2 

Předmět a třída Písemná a elektronická komunikace 2. B, Ekonomika 2. A 

Vyučující Ing. Miroslava Petráková 

Téma  Strukturovaný životopis v angličtině 
 

Cíle Sestavení strukturovaného životopisu v anglickém jazyce, 
upozornit na specifika a odlišnosti od životopisu 
v českém jazyce, získání praktické dovednosti na 
konkrétním příkladu 

Metody výuky a organizační 
formy 

Vysvětlování pomocí prezentace 
Vytváření konkrétní dovednosti 
 

Pomůcky Prezentace v PowerPointu 
Formulář na strukturovaný životopis ve Wordu 
Počítač 

Struktura hodiny  
10 minut 
 
 
 

Úvod – 10 minut 
Pojem strukturovaný životopis 
Význam a použití 
 
Prezentace – 15 minut 
Výklad pomocí prezentace 
Základní pojmy v angličtině 
Odlišnosti od českého životopisu 
Tipy na správné vyhotovení 
 
Praktické vyhotovení životopisu – 17 minut 
Zadání úkolu vyučujícím 
Vypracování vlastního životopisu žáky na PC do 
připraveného formuláře 
Pomoc při sestavování, kontrola práce 
Tisk vypracovaných životopisů 
 
Závěr – 3 minuty  
Shrnutí probraného tématu 
 
 
 

Použité materiály z mobility Získaná slovní zásoba 
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Životopis = Curriculum Vitae 
(CV)

Jak napsat životopis v angličtině?

Specifické odlišnosti anglického 
životopisu

 kontrola gramatické správnosti, nejlépe 
profesionálem

 strukturovaná forma

 jasný, stručný (max. 1 stránka A4)

 možnost použití Europass životopis

1
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STRUKTURA ŽIVOTOPISU

1) Heading (Nadpis)
V podstatě máte dvě možnosti – buď celý dokument 
nadepíšete slovy Curriculum Vitae, nebo Resume, nebo 
jako nadpis použijete Vaše jméno. 

2) Personal information (Osobní údaje)

Položka Údaj

Name (Jméno): Jiří Krátký

Address (Adresa):
Anglická 6, 601 00 Brno, Czech 
Republic

Email address (E-mailová adresa): jirikratky@email.com

Date of birth (Datum narození): June 7, 1986

Telephone number (Telefonní 
číslo):

+420 111 222 333

Mobile telephone number
(Mobilní telefonní číslo):

+420 444 555 666

Nationality (Národnost): Czech

3
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Tipy:

 Dbejte na to, aby byla emailová adresa vkusná a 
vhodná.

 Telefonní čísla vždy uvádějte v mezinárodním tvaru.

 Neuvádějte titul, jelikož se v České republice někdy píše 
odlišně než v zahraničí.

 Rodinný stav není nutné uvádět.

 Pokud to z vašeho jména není jasné, dopište také 
kolonku Gender: Male/Female (Pohlaví: Muž/Žena)

3) Work Experience (Pracovní zkušenosti)

Dalším blokem jsou zkušenosti (Work Experience, Career). 

V anglosaských zemích je praxe mnohem více ceněná než 
absolvované tituly (samozřejmě záleží na kvalitě školy a 
stupni dosaženého titulu). Pokud ale nemáte dostatek 
zkušeností a dosažené vzdělání tak převyšuje Vaši praxi, 
pořadí raději změňte.

Vaše minulá zaměstnání seřazujte od nejaktuálnějších po 
ta nejstarší. 

5
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Příklady pracovních zkušeností:
Období Pracovní zkušenosti

8/2018 – present
(současnost)

ABC a.s.
Assistant manager (Asistent manažera)
Communication with partners, preparation
of documents, coordinating company plans
(Komunikace s partnery, příprava podkladů, 
koordinace plánů společnosti)

4/2010 – 7/2018

DEF s.r.o.
Marketing specialist (Marketingový 
specialista)
Preparation of marketing materials, 
cooperation PR and media agencies, 
organisation of events
(Příprava propagačních materiálů, 
spolupráce s PR a mediálními agenturami, 
organizování akcí)

Struktura tohoto bloku

 doba, po kterou jste pozici vykonávali (např. 1999 -2010, 
2018 – Present), při kratším zaměstnání používáme i 
měsíce

 název pozice (např. Sales Assistant)

 název společnosti, umístění (např. Food Company, Brno 
(Czech Republic))

 krátký a strukturovaný popis Vaší pozice (slovně)

 krátké popsání úspěchů

7
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4) Education and qualification
(Vzdělání a kvalifikace)

 Zde popište, jaké máte vzdělání. Dávejte si ale pozor! Český 
vzdělávací systém se liší od toho amerického i britského.

Grammar school – základní škola (v americké angličtině), výběrová 
škola (v britské angličtině)

High school - v názvu říká vysoká škola, ale je to škola střední!

College/University – vysoká škola

Maturita – označuje se jako A-Levels nebo GCSE (General Certificate
of Secondary Education)

Bakalářský titul – Bachelor’s degree

Magisterský titul – Master’s degree

Doktorský titul – Doctor’s degree

Příklady

Období Vzdělání

2014 - 2016 Masaryk University Brno
Master’s degree in Economics

2011 - 2014 Mendel University Brno
Bachelor's degree in Economics

9
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5) Skills (Znalosti, dovednosti)

Dovednosti Popis

Personal skills

osobní dovednosti, které vychází z vaší
povahy
able to work under stressful conditions, 
creative, working with people, team player, 
organization skills

Language skills jazykové schopnosti
Czech = mother tongue

Computer skills počítačové dovednosti

Other skills ostatní dovednosti

Tipy:

 U uvádění znalosti jazyka si můžete vybrat z mezinárodní 
klasifikace úrovně jazyka:

A1 = elementary - pokročilý začátečník

A2 = pre-intermediate - mírně pokročilý

B1 = intermediate - středně pokročilý

B2 = upper-intermediate - vyšší středně pokročilý

C1 = advanced - pokročilý

C2 = proficient - jazykově způsobilý

 Pokud jste v některém jazyce získali mezinárodní 
certifikát, určitě to na toto místo uveďte!

11
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Computer skills

Rozepište se, jaké jsou všechny vaše dovednosti s 
počítačem.
MS Office - advanced user
HTML - beginner
WordPress - advanced user
Java, C# - beginner

Other skills

Driving licence - category B (Řidičský průkaz - skupina B)

6) Other information (Ostatní informace)

Hobbies (Zájmy) – sports, cooking, climbing, gardening, 
culture, literature, dancing
(sport, vaření, horolezectví, zahrada, kultura, literatura, 
tanec)

References (Reference)
Ing. Ondřej Novotný, general manager of ABC s.r.o. 
(generální ředitel)
E-mail: ondrejnovotny@email.com

Na úplný závěr životopisu v angličtině uveďte do levé 
části místo a datum, do pravé potom váš podpis.

13
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Děkuji za pozornost.

15
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Europass 
Curriculum Vitae 

   

  

Personal information  

First name(s) / Surname(s)   

Address(es)  

Telephone(s)    

E-mail  
  

Nationality  
  

Date of birth  
  

Gender  
  

Desired employment / 
Occupational field 

 

  

Work experience  
  

Dates  

Occupation or position held  

Main activities and responsibilities  

Name and address of employer  

Type of business or sector  
  

Education and training  
  

Dates  

Title of qualification awarded  

Principal subjects/occupational skills 
covered 

 

Name and type of organisation 
providing education and training 

 

  

Personal skills and 
competences 

 

  

Mother tongue(s)  

 
 

Other language(s)  

  

 
 

Social skills and competences 
 

 
 

 
 

Organisational skills and competences  

 
 

Technical skills and competences  

 
 



Computer skills and competences  

 
 

Artistic skills and competences  

 
 

Other skills and competences  

 
 

Driving licence  
  

Additional information  
  

Annexes  

 



Příprava na hodinu č. 3 

Předmět a třída EKO 1. B, EKO 2. C, UCE 3.B,  EKO 3. A 

Vyučující Ing. Ivana Růtová 

Téma   
Kvalita života v zemích EU 

Cíle  
Vyjádření životní úrovně ČR  pomocí srovnání s ostatními 
zeměmi EU. Získání dovednosti práce se srovnávacím 
portálem NUMBEO.com. Rozšíření slovní zásoby ANJ. 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

 
Prezentace v ANJ, skupinová práce s počítačem, pracovní 
list v ANJ 
 

Pomůcky Prezentace, pracovní list, počítač 
 
 

Struktura hodiny  
 

 
1. Úvod (5 min.) 
- Problematika životní úrovně a jejího měření 
- Kvalita života v ČR 
- Srovnání s EU 
2. Prezentace (10 min.) 
- Kvalita života v EU v AJN 
- Vysvětlení slovní zásoby 
3. Skupinová práce na PC (10 min.) 
- Na stránkách NUMBEO.com porovnají studenti   
       kvalitu života ve dvou zvolených městech 
- Prezentují výsledky  
4. Pracovní list (15 min.) 
- Studenti vypracují pracovní list v ANJ, kde srovnají  
       odlišnosti života ve městě a na venkově 
- Závěrečná diskuze o kvalitě života 

 
 
 
 

Použité materiály z mobility Pracovní list, slovní zásoba ANJ   
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1) Quality of life index

2) Comparison of EU countries

3) Comparison of Eastern European countries

4) Conclusion

1
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= Countries or municipalities can be compared by Quality of Life Index
- Several factors are compared which can be used to quantify the 
quality of life

- The assessed subject obtains a certain number of points for each
factor, which is assessed

- Points are added up  rank of individual subjectsis identifed by the
total number of obtained points

- Examples of assessed factors:
- quality and availability of education, level of healthcare, housing
price, environment, traffic, air pollution and safety of population

1.  Switzerland 195 points

2.  Denmark 192 points

3.  Holland 185 points

4.  Finland 184 points

5.  Iceland 182 points

6.  Germany 180 points

7.  Austria 179 points

…

14. Czech republic 162 points

Zdroj:  Numbeo.com
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- Switzerland received the highest number of poitnts (195)  in the
rank of countries EU.

- Russia received the lowest number of points (103) in the rank of
countries, the Czech republic ranked14th out of a total of 36 
countries (162 points).

- Switzerland was the best in terms of safety, the second one was
Slovakia

- The best healthcare is in France.

- The lowest polluted air is in Finland. 

- The worst climate is in Russia.

1.  Czech Republic 162 points

2.  Slovakia 151 points

3.  Poland 140 points

4.  Hungary 137 points

5.  Romania 133 points

6.  Bulgaria 130 points

7.  Ukraine 111 points

8.  Belorusia 108 points

9.  Russia 103 points

Zdroj:  Numbeo.com
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- The Czech Republic received the highest number of points (162)  
in the rank of Eastern European countries, the second one was 
Slovakia (151).

The worst country of Eastern European countries was Russia (103).

-In the Czech republic there are the best healthcare, the lowest 
air pollution at it is the safest country.

The worst traffic is in Slovakia

The worst healthcare is in Belarus.

The most polluted air is in Bulgaria.

-According to my opinion Quality of Life Index is very good indicator for
comparison of individual factors in countries.

- I pressume, that it is much better for person who wants to find out how 
they live in the given countries (for example due to moving abroad) to 
focus on the individual criteria that are most important to him (eg
health, safety,…) .

The Czech Republic

The Czech Republic has ranked of 14th out of EU countries. We can say, 
that life in the Czech republic is above average good.

I was surprised, that the Czech Republic was also the best Eastern
European country. I evaluate this fact very well.

7
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- cs.wikipedia.org

- Numbeo.com

- worldpopulationreview.com

- Google.com

9



Worksheet 

How to live in the city and in the countryside 

Task 1 

Select characters that are typical of the city and countryside 

Village Town 

  
  

  
  

  
  

 

➢ traffic jam 

➢ everything is far away 

➢ calm 

➢ green 

➢ a lot of concrete 

➢ quiet traffic 

➢ life is cheap 

➢ nothing interesting around you 

➢ everybody knows each other 

➢ noice 

➢ life is expensive 

➢ everything is near 

 

Task 2 

Compare selected cities, write four similarities and differences 

City: City: 
Similarities Differences 

  
  

  
  

 



Příprava na hodinu č. 4 

Předmět a třída  EKO 2. C 

Vyučující Ing. Ivana Růtová 

Téma  Evropská pracovní mobilita 

Cíle  
Zjištění podmínek práce v EU, využití v pracovním životě. 
Získání dovednosti práce s portálem EURES.com. 
Rozšíření slovní zásoby ANJ. 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

 
Výklad, skupinová práce s počítačem, pracovní list v ANJ 
 

Pomůcky  Pracovní list, počítač 
 
 

Struktura hodiny  
 

 
1. Úvod (5 min.) 
- problematika práce v EU 
- právní podmínky práce v ČR 
- Srovnání s EU 
2. Výklad (10 min.) 
- Princip fungování Evropského portálu pracovní 

mobility 
- Ukázka obsahu EURES v ČR 
- Vysvětlení slovní zásoby 
3. Skupinová práce na PC (10 min.) 
- na stránkách EURES.com vyhledají studenti   

podmínky práce v Rakousku 
- Prezentují výsledky  
4. Pracovní list (15 min.) 
- studenti vypracují pracovní list v ANJ, kde odpoví 

na otázky pracovní mobility s využitím systému 
EURES 

- Závěrečná diskuze o možnostech pracovního  
uplatnění v EU 

 
 
 
 

Použité materiály z mobility Pracovní list, slovní zásoba ANJ   
 

 



 



Worksheet 

Eurpean Employment Service 

Task 1: Team work 

Find work condition in Austria with using webside: Eures.com 

• Where are the available jobs in VORARLBERG? 

 

 

 

• Where are the available workers in STYRIA? 

 

 

 

 

Task 2 

1. Find a job on the webside EURES.com with these conditions: 

 Land: Ireland 

 Work schedule: part-time 

What do you find? Which work postions are avaiable? 

 

 

 

 

2. Find a statistics on the webisde EURES.com (EURES Services→Statistics)  

jobseekers per occupation: 

 

 Jobseekers per occupation: 

1.  

2.  

3.  

 

 



Příprava na hodinu č. 5 

Předmět a třída Biologie – 1.C 

Vyučující Ing. B. Přechová 

Téma  Živočichové v Jindřichově Hradci-savci 
 

Cíle Žák si rozšíří slovní zásobu k tématu savci–části těla, 
názvy vybraných savců. Žák v  deseti větách 
charakterizuje zvoleného savce. Žák za použití mapy J. 
Hradce umístí živočicha do vhodné lokality. 
 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Výklad pomocí prezentace, pracovní list, práce s mapou, 
skupinová práce 
 
 

Pomůcky Prezentace, pracovní list, volný list A4, mapa Jindřichova 
Hradce formát A3, zmenšené obrázky savců (budou 
umisťovány do mapy), lepidlo, obálka na obrázky, psací 
potřeby 
 
 

Struktura hodiny  
 

Organizační část: 
- rozdělení do skupin po 5-6 studentech, rozmístění po 
třídě – 2 minuty 
Hlavní část: 
- orientace v mapě J. Hradce-vysvětlení- 5 minut 
- prezentace-popis částí těla savce-5 minut 
- pracovní list – doplnění českého názvu savce a popis 
v ANJ, kde živočich žije - 8 minut 
- společná kontrola-postupně po skupinách -5 minut 
- práce s mapou-umístění živočicha do vhodné lokality na 
mapě J. Hradce – 2 minuty 
- kontrola správnosti umístění v mapě -3 minuty 
Závěrečná část-didaktická hra: 
- skupina charakterizuje pomocí 10 vět vybraného 
živočicha s použitím slovíček částí těla z prezentace. Každá 
skupina si zvolí jiného savce z těch, kteří byli v pracovním 
listu. Ostatní se snaží podle charakteristiky  tohoto 
živočicha uhodnout. Takto se vystřídají všechny skupiny-
15 minut 
 
 

Použité materiály z mobility Slovní zásoba, forma výuky-skupinová práce, didaktická 
hra 
 

 



Příprava na hodinu č. 6 

Předmět a třída Biologie – 1.C 

Vyučující Ing. B. Přechová 

Téma  Živočichové v Jindřichově Hradci-ptáci 
 

Cíle Žák si rozšíří slovní zásobu k tématu ptáci–části těla, 
názvy vybraných ptáků. Žák v několika větách 
charakterizuje vybraného ptáka. Žák za použití mapy J. 
Hradce umístí ptáka do vhodné lokality. 
 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Výklad pomocí prezentace, pracovní list, práce s mapou, 
skupinová práce 
 
 

Pomůcky Prezentace, pracovní list, volný list A4, mapa Jindřichova 
Hradce formát A3, zmenšené obrázky ptáků (budou 
umisťovány do mapy), lepidlo, obálka na obrázky, psací 
potřeby 
 
 

Struktura hodiny  
 

Organizační část: 
- rozdělení do skupin po 5-6 studentech, rozmístění po 
třídě – 2 minuty 
Hlavní část: 
- orientace v mapě J. Hradce-vysvětlení- 5 minut 
- prezentace-popis částí těla ptáka-3 minuty 
- pracovní list – doplnění českého názvu ptáka a popis 
v ANJ, kde živočich žije - 10 minut 
- společná kontrola-postupně po skupinách -5 minut 
- práce s mapou-umístění živočicha do vhodné lokality na 
mapě J. Hradce – 2 minuty 
- kontrola správnosti umístění v mapě -3 minuty 
Závěrečná část-didaktická hra: 
- skupina charakterizuje pomocí několika vět vybraného 
ptáka s použitím slovíček částí těla z prezentace. Každá 
skupina si zvolí jiného ptáka z těch, kteří byli v pracovním 
listu. Ostatní se snaží podle charakteristiky  tohoto 
živočicha uhodnout. Takto se vystřídají všechny skupiny-
15 minut 
 

Použité materiály z mobility Slovní zásoba, forma výuky-skupinová práce, didaktická 
hra 
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ANIMALS IN JINDŘICHŮV HRADEC

ŽIVOČICHOVÉ  V J INDŘICHOVĚ HRADCI

Biologie, 2022

Ing. Blanka Přechová

BODY PARTS
OF MAMMALS

SAVCI - POPIS TĚLA
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NAMES OF MAMMALS

WORKSHEET - MAMMALS
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WHERE DO THESE MAMMALS LIVE?

KD E  Ž I J Í  T I TO  S AVC I ?

TASK1: 

ASSIGN PICTURES OF MAMMALS TO THE
MAP OF J INDŘICHŮV HRADEC 

P Ř I ŘA Ď  O BRÁ ZKY  S AV CŮ  D O M A P Y  J I ND Ř I C HOVA HRA D CE

TASK 2: 

CHOOSE ONE MAMMAL AND WHRITE IN 10 SENTENCES ITS
CHARACTERISTICS AND WHERE IT LIVES. USE TERMS FOR BODY 

PARTS FROM THE PRESENTATION.

• VYBER SI JEDNOHO SAVCE A NAPIŠ  V  10-TI  VĚTÁCH JEHO CHARAKTERISTIKU A KDE ŽIJE. POUŽIJ 
NÁZVY ČÁSTÍ  TĚLA Z PREZENTACE.
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BODY PARTS
OF BIRDS

P TÁ CI - P OP I S TĚ LA

NAMES OF BIRDS
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WORKSHEET - BIRDS

WHERE DO THESE BIRDS LIVE?

KD E  Ž I J Í  T I TO  P TÁ C I ?

TASK: 

ASSIGN PICTURES OF BIRDS TO THE MAP OF
J INDŘICHŮV HRADEC 

P Ř I ŘA Ď  O BRÁ ZKY  P TÁ K Ů D O  MA P Y  J I N D Ř I C HOVA H RA D C E
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TASK 2: 

CHOOSE ONE BIRD AND WHRITE IN 10 SENTENCES ITS
CHARACTERISTICS AND WHERE IT LIVES. USE TERMS FOR BODY 

PARTS FROM THE PRESENTATION.

• VYBER SI JEDNOHO PTÁKA A NAPIŠ  V  10-TI  VĚTÁCH JEHO CHARAKTERISTIKU A KDE ŽIJE. POUŽIJ 
NÁZVY ČÁSTÍ  TĚLA Z PREZENTACE.

MAP OF JINDŘICHŮV HRADEC

11
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Příprava na hodinu č. 7 

Předmět a třída Fyzika - 2A, 2C, 3A, 3B 

Vyučující PhDr. František Jantač 

Téma  Fyzikální pokusy s mincemi pro ekonomy 
 

Cíle  
 
Prezentace různých fyzikálních jevů pomocí mincí 

Metody výuky a organizační 
formy 

 
Prezentace, pokus a experiment, vyvození závěrů 
 

Pomůcky Mince různé nominální hodnoty (české i zahraniční), 
různé nádoby, tyčový magnet, různé typy papíru, varná 
konvice, zapalovač 
 
 

Struktura hodiny  
 

 
- Seznámení s tématem (10 min) 
- Povídání o mincích (5 min) 
- Fyzikální pokusy (20 min) 
- Vyvození výsledků (10 min) 

 
 
 
 
Z akce je možné pořídit krátké edukační video, které lze 
posléze umístit na sociální sítě školy, kde bude k dispozici 
jak studentům, tak zájemcům z řad veřejnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité materiály z mobility Prezentace jevů, sdílení videa na sociálních sítích 
 



Příprava na hodinu č. 8 

Předmět a třída Fyzika - 2A, 2C, 3A, 3B 

Vyučující PhDr. František Jantač 

Téma   
Určení rychlosti světla pomocí mikrovlnné trouby 

Cíle  
Prezentace vědeckého postupu, vyvození závěru 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Úvaha, prezentace, výpočet, praktické využití výsledku 
 
 

Pomůcky  
Mikrovlnná trouba, toustový chléb, pravítko 
 

Struktura hodiny  
 

 
 

- Seznámení s tématem, teorie (10 min) 
- Provedení experimentu (10 min) 
- Výpočet a porovnání hodnoty (10 min) 
- Praktické využití získané hodnoty (15 min) 

 
 
 
Z akce je možné pořídit krátké edukační video, které lze 
posléze umístit na sociální sítě školy, kde bude k dispozici 
jak studentům, tak zájemcům z řad veřejnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité materiály z mobility Prezentace jevů, sdílení videa na sociálních sítích 
 

 

. 



Příprava na hodinu č. 9 

Předmět a třída Němčina, 1. C, 2. B 

Vyučující Mgr. Jana Imberová 

Téma  Německé reálie 1 

Cíle Seznámení s Německem a Němci 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Diskuze, práce ve skupině 
 

Pomůcky  
Nástěnná mapa Německa, nakopírované materiály 
 

Struktura hodiny  
 

a) Das Deutschland – ABC 
Na tabuli (nebo na nakopírovaném papíře do 
skupiny) písmena abecedy, žáci doplňují 
charakteristická slova pro Německo. Diskuze o 
tom, co je pro Němce a Německo charakteristické.  
15 – 20 minut. 

 
b) Deutsche Städte 

Do skupin nakopírovaná mapa s částečnými názvy 
měst a s obrázky, které nahrazují vynechaná místa 
v názvech. Možno doplnit bez nápovědy, nebo 
získat lístečky s nápovědou za správně nalezené 
řeky, moře, jezera, hory, pohoří, města na 
nástěnné mapě Německa.  
15 – 20 minut 
 

c) Stimmt das??? 
Vybrané otázky (úroveň A1) z kvízu Stimmt das? 
(Co platí o Němcích? Jsou ve skutečnosti např. 
přesní?) 
5 – 15 minut 

 

Použité materiály z mobility Das Deutschland – ABC, 
Deutsche Sprache, 
Stimmt das? 
 

 





Příprava na hodinu č. 10 

Předmět a třída Němčina, 2. B, 3. B 

Vyučující Mgr. Jana Imberová 

Téma  Německé reálie 2 
 

Cíle Seznámení s Německem, Němci, osobnostmi Německa 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

 
Diskuze, kvíz, práce ve dvojicích a ve skupině 
 

Pomůcky  
Nástěnná mapa Německa, nakopírované materiály 
 

Struktura hodiny  
 

 
a) Stimmt das??? 

Diskuze na základě otázek k tomu, co platí o 
Němcích. Jsou např. ve skutečnosti přesní a 
dochvilní? 

b) Das Deutschlandquiz 
Práce s kvízem ve dvojicích, společná práce 
s mapou a společná kontrola kvízu. 

c) Wer ist den das??? Berühmte Deutsche. 
Kvíz k osobnostem Německa, práce ve skupině, 
společná diskuze a kontrola. 
 

 
 
 

Použité materiály z mobility Stimmt das??? 
Das Deutschlandquiz, 
Wer ist den das? 
 

 



























Příprava na hodinu č. 11 

Předmět a třída Anglický jazyk – 1B 

Vyučující Mgr. Věra Brožková 

Téma  Opakování 
 

Cíle Ověřování získaných znalostí a dovedností 
 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Metody: 
- didaktické hry,  
- participativní metody (strukturovaná inscenace) – role 
play,  
-reproduktivní metody – odd one out, backwords/maze 
Organizační formy:  
- individuální opakování – Odd one out, backwords/maze 
- Týmová práce – Riddles, role play 
 
 

Pomůcky Předem připravené kartičky, lístečky, pracovní list 
 
 

Struktura hodiny  
 

1. Zápis třídní knihy, stručné představení projektu, 
organizace hodiny – 5 minut 

2. Odd one out – individuální práce se slovní zásobou 
– 5 minut 

3. Role play – Heat wave – práce v páru – seznámení 
se s rolí + příprava – 5 minut, předvedení dialogu 
před třídou – 15-20 minut 

4. Riddles – práce ve dvojicích – 5 minut 
5. Pronunciation fun – backwords/ maze – 

individuální práce – 3 minuty 
6. Ukončení projektové hodiny – 2 minuty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité materiály z mobility Viz příloha 

 



Riddles   - answer key 

1. Which is faster, hot or cold?     Hot, you can easily catch cold. 

2. What question can you never answer 'yes" to"     Are you asleep/ dead? 

3. What has teeth but cannot eat?        A comb  
4. What kind of dog never bites?          A hot dog 

5. Why is six afraid of seven?  Because seven eight (ate) nine. 
6. Which table doesn't have legs?            Vegetable 
7. What’s never used until it’s broken?            Egg 
8. What is the smallest room in the word?           Mushroom, 
9. Why did I throw the butter out of the window?          Because I wanted to see the 

butterfly. 
10. What starts with E, ends with E and only has one letter?        An envelope 

 
 
 
 

Riddles    

1. Which is faster, hot or cold?      

2. What question can you never answer 'yes" to"      

3. What has teeth but cannot eat?         

4. What kind of dog never bites?           

5. Why is six afraid of seven?   

6. Which table doesn't have legs?             

7. What’s never used until it’s broken?             

8. What is the smallest room in the word?            

9. Why did I throw the butter out of the window?           

10. What starts with E, ends with E and only has one letter?         

 
 
 



ODD ONE OUT 

1. Butcher  chemist  clerk  footballer  photographer  mother 

2. Black  brown  fair  red  long   dark 

3. Bowling chess  cycling ice skating swimming  skateboarding 

4. Fountain harbour temple scarf  tower   market 

5. Trainers boots  shoes  flip-flops sneakers  strap 

6. Friendly anxious ashamed upset  suspicious  relieved 

7. Cave   cliff  lake  valley  dessert  hill 

8. Violent comedy gripping funny  confusing  moving 

9. Cloud  frosty  icy  stormy thundery  misty 

10. Deal  creative repetitive rewarding varied   tiring 

 

Riddles    

1. Which is faster, hot or cold?      

2. What question can you never answer 'yes" to"      

3. What has teeth but cannot eat?         

4. What kind of dog never bites?           

5. Why is six afraid of seven?   

6. Which table doesn't have legs?             

7. What’s never used until it’s broken?             

8. What is the smallest room in the word?            

9. Why did I throw the butter out of the window?           

10. What starts with E, ends with E and only has one letter?         

 

 

 









Příprava na hodinu č. 12 

Předmět a třída Projektová hodina  - projekt WE GO GREEN 

Vyučující Mgr. Věra Brožková 

Téma  Ice breakers 
 

Cíle Komunikace v cílovém jazyce, spolupráce se studenty 
z jiných účastnických zemí 
 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Individuální práce – dotazník, základní informace o sobě 
Týmová práce -  rozpoznání dalších členů skupiny, 
vytvoření definicí slov k vyplnění křížovky zaměřené na 
ekologii 
Hromadná práce – zjištění tajenek jednotlivých křížovek 
 
 

Pomůcky Pracovní listy – osobní údaje, křížovka s naznačením 
tajenky 
Volné listy na přípravu 
 
 

Struktura hodiny  
 

1. Přivítání mezinárodní skupiny 
2. Organizace hodiny – 5 minut 
3. Distribuce dotazníku a jeho vyplnění – 5 minut 
4. Who is who – poznávání jednotlivých členů, tvorba 

skupin s mezinárodním obsazením 15 
5. Seznámení se se členy v jednotlivých týmech 5 – 

organizace prostoru tak, aby členové každého 
týmu seděli spolu 

6. Křížovka – vysvětlení aktivity, distribuce slovní 
zásoby a volných listů  

7. Vytváření definic – skupinová práce – 10 minut 
8. Shromáždění definic jednotlivých skupin 
9. Distribuce formulářů na křížovky a rozdání definic 
10. Vyplnění křížovek 15 
11. Závěrečné čtení tajenek a kontrola  5 
12. Rozloučení 

 
 
 
 

Použité materiály z mobility Materiály byly autorsky vytvořeny na základě dovedností 
získaných při mobilitě. Viz příloha 
 

 



1. Guessing game: - write the clues to the vocabulary given. Do not use the word or its derivation. 

 

1. Ozone layer 

Environment 

Atmosphere 

Radiation 

Energy 

Ocean 

Pollution 

Climate 

 

 

 

2. Coal 

Rainforest 

Keen 

Endangered 

Deforestation 

 

 

 

 

3. Ecosystem 

Organic 

Conservation 

Wildlife 

Pollutant 

Energy 

Diversity 

Recycle 

Waste 

Ecology 

 

 

 

4. Atmosphere 

Carbon dioxide 

Compost 

Join 

Oxygen 

Plastic bag 

Threat 

Chemicals 

 

 

 

5. Chemicals 

Draught 

Acid rain 

Oil spill 

Global warming 

Exhaust fumes 



Waste 

 

 

6. Wind power 

Forest fire 

Drought 

Greenhouse gases 

Endangered 

Surface 

Battery 

Research 

Rain forest 

 

2. Guessing game: - write the clues to the vocabulary given. Do not use the word or its derivation. 

 

     o z o n e l a y e r 

       e n v i r o n m e n t 

a t m o s p h e r e 

         r a d i a t i o n 

    e n e r g y         

         o c e a n     

 p o l l u t i o n         

   c l i m a t e         

 

 

 

   c o a l          

    r a i n f o r e s t   

      k e e n       

      e n d a n g e r e d 

d e f o r e s t a t i o n    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e c o s y s t e m          

 o r g a n i c           

      c o n s e r v a t i o n 

     w i l d l i f e      

      p o l l u t a n t    

   e n e r g y          

      d i v e r s i t y    

   r e c y c l e         

      w a s t e        

    e c o l o g y        

 

 

 

 

   a t m o s p h e r e       

      c a r b o n d i o x i d e 

       c o m p o s t      

        j o i n        

    o x y g e n          

  p l a s t i c b a g        

        t h r e a t      

c h e m i c a l s           

 

 

       c h e m i c a l s  

        d r a u g h t   

         a c i d r a i n 

      o i l s p i l l    

g l o b a l w a r m i n g     

 e x h a u s t f u m e s     

       w a s t e      

 



 

      w i n d p o w e r 

   f o r e s t f i r e   

  d r o u g h t       

g r e e n h o u s e g a s e s 

 e n d a n g e r e d     

    s u r f a c e     

  b a t t e r y       

     r e s e a r c h   

   r a i n f o r e s t   

 

 

 

     o z o n e l a y e r 

       e n v i r o n m e n t 

a t m o s p h e r e 

         r a d i a t i o n 

    e n e r g y         

         o c e a n     

 p o l l u t i o n         

   c l i m a t e         

 

 

 

   c o a l          

    r a i n f o r e s t   

      k e e n       

      e n d a n g e r e d 

d e f o r e s t a t i o n    

 

 

 

 

 



 

e c o s y s t e m          

 o r g a n i c           

      c o n s e r v a t i o n 

     w i l d l i f e      

      p o l l u t a n t    

   e n e r g y          

      d i v e r s i t y    

   r e c y c l e         

      w a s t e        

    e c o l o g y        

 

 

 

 

   a t m o s p h e r e       

      c a r b o n d i o x i d e 

       c o m p o s t      

        j o i n        

    o x y g e n          

  p l a s t i c b a g        

        t h r e a t      

c h e m i c a l s           

 

 

       c h e m i c a l s  

        d r a u g h t   

         a c i d r a i n 

      o i l s p i l l    

g l o b a l w a r m i n g     

 e x h a u s t f u m e s     

       w a s t e      



 

 

      w i n d p o w e r 

   f o r e s t f i r e   

  d r o u g h t       

g r e e n h o u s e g a s e s 

 e n d a n g e r e d     

    s u r f a c e     

  b a t t e r y       

     r e s e a r c h   

   r a i n f o r e s t   

 

 

 

 

NNAME: 

COUNTRY: 

HOBBIES: 

HAIR: 

CLOTHES: 

 

 

 

 

 



Příprava na hodinu č. 13 

Předmět a třída Anglický jazyk, 2.A 
 

Vyučující Mgr. Jana Šoustarová Beranová 
 

Téma  POWERFUL SPEAKING (Business English) 
 

Cíle Naučit se principy tzv. „powerful speaking“, tj. zásady, 
jak mluvit, aby mě lidé byli ochotni vyslechnout 

Metody výuky a organizační 
formy 

Práce ve dvojici, práce s videem (profesionální přednáška 
v angličtině – poslech s porozuměním) - rozdělení na 
části, pracovní list, výklad, dotazy, diskuse ve skupinách + 
zpětná vezba společně. 

Pomůcky - video: How to speak so that people want to listen | Julian 
Treasure - YouTube 
- pracovní list (viz příloha) 

Struktura hodiny  
 

- úvod: co to je „powerful speaking“, proč je užitečné 
(práce ve dvojici, zpětná vazba) – 10 minut 
VIDEO (shlédnout 2x, celé, po částech, s výkladem atd. – 
30 minut) 
- 7 (deadly) sins of speaking – sedm zlozvyků při mluvení, 
kterých je potřeba se zbavit, vysvětlení, příklady, pracovní 
list (práce s celou třídou, dotazy, diskuse) 
- the „HAIL“ method – seznámení s metodou, vypnění 
pracovního listu, vysvětlení, příklady, dotazy 
- our voice = our toolbox – možnosti našeho hlasu – 
výklad, příklady, dotazy 
- 6 warm-up exercises – 6 jednoduchých cviků mluvidel 
před prezentací, pracovní list, metoda „total physical 
response“, práce se skupinou 
- summary – shrnutí, doplnění autorových schémat (2. str. 
pracovního listu), závěrečná diskuse ve skupinách (5 
minut) 

Použité materiály z mobility video použité v jedné z hodin mobility, vlastní poznámky z 
hodiny 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI
https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI


POWERFUL SPEAKING (by Julian Treasure) 

(the video: How to speak so that people want to listen | Julian Treasure - YouTube ) 

Exercise 1 – Have you ever experienced a situation when you spoke to someone and they didn’t hear what you 

were saying? – Describe the situation and how you felt about it. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Exercise 1 – Listen and complete according to the video. 

7 (DEADLY) SINS OF SPEAKING 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

 

THE “HAIL” PRINCIPLE 

H = __________________________ 

A = __________________________ 

I = __________________________ 

L = __________________________ 
 
OUR “TOOLBOX” = OUR VOICE  

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

- _____________________ 

 
Exercise 3 – Which thoughts and information from the video do you personally find useful? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI&t=262s


POWERFUL SPEAKING (by Julian Treasure) 

(the video: How to speak so that people want to listen | Julian Treasure - YouTube ) 

 

INTRO: Sometimes, when we speak people do not listen to us. - What can we do to change that? - How can we speak 

powerfully to make change in the world? - There are some habits we need to move away from because the most 

people trust you, the more likely they are to listen to your words. 

7 (DEADLY) SINS OF SPEAKING (0:35 - 2:48) – These things are very hard to listen to, so we must avoid them: 

- gossip = speaking ill of somebody who isn’t present, not a nice habit, the person who is gossiping 5 minutes 

later will be gossiping about us 

- judging - if you know that you’re being judged you do not want to listen 

- negativity – it is hard to listen if somebody is very negative all the time 

- complaining – another form of negativity 

- excuses – some people are so called “blame throwers”, they blame everybody else but themselves, they 

don’t take responsibility for their actions 

- lying (exaggeration, embroidery) – exaggerating all the time is actually lying, we don’t want to listen to 

people who are lying to us 

- dogmatism – the confusion of facts with opinions, somebody is bombarding you with their opinions as if 

they were true 

THE “HAIL” PRINCIPLE (3:00 – 4:17)- four important rules to powerful speaking which can make change in the world: 

(Not “hail” as the pieces of ice that fall from the sky, but “hail” as greeting and praising somebody happily, with 

enthusiasm (e.g.: “Hail Mary, mother of God…”), which is how our words will be received if we speak like that.) 

H = honesty – be clear and straight 

A = authenticity – be yourself (standing in your own truth) 

I = integrity – be your word, be credible – actually do what you say, lead by examples, be sb. who people can trust 

L = love – wishing people well, spread positivity 

(“If you’re really wishing somebody well, it’s very hard to judge them at the same time.”) 

OUR “TOOLBOX” = OUR VOICE (4:18 - 7:44) – there is not only WHAT you say but also the WAY that you say it: 

- register – do not use falsetto, there is: nose, throat, chest voice; go to the chest – lower your voice, you get 

the weight 

- timber – the way your voice feels, we prefer “rich, smooth, warm” voices, train it (breathing, posture etc.) 

- prosody – the metalanguage, do not speak monotonously, do not use repetitive prosody (= every statement 

sounds like a question) 

- pace – slow down, a little bit of silence is fine, it can be quite powerful (a “pregnant pause”, waiting for the 

penny to drop) 

- pitch – indicates arousal 

- volume – do not “broadcast” all the time, “sodcasting” = imposing your voice on others, offensive speaking; 

use it only when something is really important 

6 WARM-UP EXERCISES (7:48 – 9:00): 

- (1) arms up, deep breath in and sigh 

- warm up for your lips: (2) babababa, (3) brmbrmbrm 

- warm up for your tongue: (4) lalala, (5) rrrrrrr 

- finish with the “siren” – (6) wheee – óóóóh – up and down 

https://www.youtube.com/watch?v=eIho2S0ZahI&t=262s


gossip 
judging 

negativity 
complaining 

excuses 
lying 

POWERFUL SPEAKING – how to make change in the world 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT listening 

powerful  
speaking 

conscious  
listening 

creating  
sound consciousy 

receiving  
consuming sound 

consciously 

noise  
bad accoustics 

designed soundscape 
(environement fit for the purpose) 

designing  
all our environements 



Příprava na hodinu č. 14 

Předmět a třída Anglický jazyk, 2.B 
 

Vyučující Mgr. Jana Šoustarová Beranová 
 

Téma  16 PERSONALITY TYPES (Diversity) 
 

Cíle Určit typ své osobnosti za pomoci populárního 
osobnostního testu MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 
jako součást vlastního osobnostního rozvoje.  
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Čtení s porozuměním, výklad, diskuse. Využití volně 
přístupného on-line profesionálního testu (individuálně), 
jeho vyhodnocení (práce ve dvojici, ve skupině), diskuse. 

Pomůcky Tištěný text, pracovní list, on-line test na Personality Types | 
16Personalities . 

Struktura hodiny  
 

- úvod: co to je osobnostní test, k čemu slouží (pracovní 
list – cv. 1 + krátký výklad - 5 minut)  
- čtení s porozuměním - Myers-Briggs Type Indicator (čtení 
+ poslech, pracovní list – cv. 2, 3, 4 – 10 minut) 
- on-line test – 16 personalities (pracovní list cv. 5, on-line 
test) - 20 minut 
- zpětná vazba – pracovní list cv. 6, práce ve dvojici, ve 
skupinách, diskuse – 5 minut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použité materiály z mobility - čtyřstránkový tištěný materiál, adaptovaný z Myers-Briggs 
Type Indicator: The 16 Personality Types (verywellmind.com) 
použitý v jedné z hodin mobility (pro svoje potřeby jsem jej dále 
upravila) 
- online test Personality Types | 16Personalities 

 

 

https://www.16personalities.com/personality-types
https://www.16personalities.com/personality-types
https://www.verywellmind.com/the-myers-briggs-type-indicator-2795583
https://www.verywellmind.com/the-myers-briggs-type-indicator-2795583
https://www.16personalities.com/personality-types


Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

 
 

Have you ever heard of someone describe themselves as an INTJ or an ESTP and wondered what those letters could 

mean? What these people are referring to is their personality type based on Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).  

It is a personality self-report test designed to identify your personality type, your strengths and preferences. The 

questionnaire was developed by Isabel Myers and her mother Katherine Briggs based on their work with Carl Jung’s 

theory of personality types. Today, the MBTI is one of the most widely used psychological instruments in the world. 

The Development of the Myers-Briggs Test 
Both women were fascinated by Jung’s theory of psychological types and recognized that the theory could be used in 

the real world. During World War II, they began researching and developing a test that could be used to help 

understand individual differences.  

By helping people understand themselves, Myers and Briggs believed that they could help people choose jobs that 

would best suit their personality types and lead healthier, happier lives. 

Myers created the first pen-and- pencil version of the test during the 1940s, and the two women began testing it on 

their friends and family. They continued to fully develop the test over the next twenty years. 

What is the Myers-Briggs Test? 
Based on answers to the test, people are identified as having one of 16 personality types. The goal is to further 

explore and understand their own personalities including their likes, dislikes, strengths, weaknesses, possible career 

preferences and compatibility with other people. 

Not one personality type is “best” or “better” than another. The MBTI is not really a “test” as there are no right and 

wrong answers. The purpose also is not to evaluate people’s mental health or offer any type of diagnosis. On the 

other hand, the goal of the MBTI is to help you learn more about yourself, about your unique personality. 

Why to take the Myers-Briggs Test? 
Taking the MBTI can provide a lot of information about your personality, which is probably why the test has become 

so popular. However it is important to remember that all types are equal and that every type has value.  

When working in group situations at school or at work, for example, recognizing your own strengths and 

understanding the strengths of others can be very helpful. When you are working on a project with other members 

of a group, you may realize that certain members of the group are skilled and talented at performing particular 

actions. By recognizing these differences, the group can better complete tasks and work together on achieving their 

goals. 

(adapted from: Myers-Briggs Type Indicator: The 16 Personality Types (verywellmind.com) ) 

https://www.verywellmind.com/the-myers-briggs-type-indicator-2795583


An Overview of Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

ORIGIN OF OUR ENERGY 
People have a different preference in the way they gain energy. It can come from the internal, introspective world, 

or the external, interactive world. That means being INTROVERT or EXTROVERT. 

 

 

 

 

 

THE WAY WE UNDERSTAND AND PROCESS INFORMATION 
We can perceive (understand) the world in two different ways, using SENSING (physical) or the INTUITIVE side of our 

nature. The first one is through our senses, experiences and facts. The second one is through interpretation, 

imagination and ideas. 

 

HOW WE MAKE DECISION 
We naturally make decision by THINKING or FEELING. The first one deals with information in an analytical, logical, 

practical way, the second one deals with it in an emotional and subjective way. 

 

 

 

 

 

HOW WE DEAL WITH THE OUTSIDE WORLD 
When we face the outside world with a plan, we use a JUDGING lifestyle. On the other hand, when we take the 

world as it comes, we use a PERCEIVING lifestyle. 

 

 

INTROVERT (I) 
- engaged in the inner world 
- need personal alone time 
- think before making decisions 
- like to work independently 

EXTROVERT (E) 
- stimulated by outer world 
- need external interactions 
- make decisions without reflecting 
- enjoy working with others 

SENSING (S) 
- process with senses, past memories and experiences 
- practical and logical 
- use facts and concrete thoughts 
- realistic 

INTUITVE (N) 
- process with ideas, impressions and connections 
- idealistic and speculative 
- use imagination and abstract thoughts 

THINKING (T) 
- logical and factual 
- critical and rational 
- guided by thoughts and analyses 
- objective 

FEELING (F) 
- sentimental and passionate 
- sensitive and emphatic 
- guided by emotions and values 
- subjective 

JUDGING (J) 
- prefer structure, organization and firm decisions 
- set plans, goals and deadlines 
- stress when working under pressure 
- responsible 

PERCEIVING (P) 
- go with the flow, plan on the go 
- flexible, relaxed, disorganized, avoid commitments 
- work better under pressure 
- procrastinante 



Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - worksheet 

Exercise 1 – Do you know what you are good at? What are your strengths and weaknesses? Are you a team 

player? What possible career do you see for yourself in the future? – Make notes, then discuss with a partner. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Exercise 2 – Read the text on the first page and mark these sentences T (true) or false (F). Correct the false 

sentences. 

1   The letters MBTI stand for “Myers-Briggs Test of Intelligence”. ___   _____________________________ 

2   Myers and Briggs are a daughter and a mother. ___   ______________________________________ 

3   The MBTI was created in the 1940s. ___   _________________________________________ 

4   There are eighteen personality types according to the MBTI. ___   ______________________________ 

5   The MBTI is popular worldwide. ___   _________________________________________ 
 

Exercise 3 – Match the words and their definitions.  

1   personality                                      the object of a person’s ambition of effort 

2   development                                  to investigate systematically 

3   to research                                      the combination of qualities that form an individual character 

9   to achieve                                        to become fully aware of something as a fact 

5   goal                                                   to form an idea of the amount, number or value of something 

6   to evaluate                                      the process of developing or being developed 

7   to recognize                                    to reach a desired effort by skill or courage 

8   to realize                                          to acknowledge the existence of something 
 

Exercise 4 – Match the opposites.  

internal                   abstract 

concrete                 imagination 

realistic                   external 

facts                         subjective 

objective                 idealistic 
 

 

Exercise 5 – Before the test: which categories do you think describe your personality the best? Why? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
 

Exercise 6 – After the test: which categories describe your personality according to the test? Are you surprised? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 



Příprava na hodinu 15 

Předmět a třída Anglický jazyk – 2. C 

Vyučující Mgr. Ilona Hauzrová 

Téma  Detektivní příběh 

Cíle Porozumění textu, reprodukce textu – nutnost vybrat 
podstatné informace, řešení problému 
 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Slovní metody – diskuse, kladení otázek 
Aktivizující metody – diskuse, řešení problému, situace 
z reálného života, hraní rolí 
Organizační formy - práce individuální, ve dvojicích a ve 
skupinách 
 
 

Pomůcky Texty, pracovní list, slovníky 
 
 

Struktura hodiny  
 

Úvod hodiny – zápis do třídní knihy, seznámení s postavou 
Sherlocka Holmese – knihy, filmy – společná práce - 5 min. 
Seznámení se slovní zásobou – 1. úkol pracovního listu – 
práce ve dvojicích – 5 min. 
Četba 3 dopisů – rozdělení třídy do 3 skupin – každá 
skupina čte jeden dopis – nejdříve individuální práce, poté 
diskuse ve skupině o porozumění textu a přípravě na 
převyprávění textu – 8 min 
Reprodukce dopisu – Task 1 - vytvoření nových skupin, 
z každé původní jeden člověk, aby se sešli společně 
zástupci všech třech různých dopisů – převyprávění a 
poslech ostatních ve skupinách – 10 min 
Vyřešení vraždy – diskuse ve skupinách, co se skutečně 
stalo a Task 2 – 5 min. 
Převyprávění příběhu s rozřešením – návrat k původním 
dvojicím  - poslední úkol z pracovního listu 1 – 7 min. 
Práce se slovní zásobou – dvě cvičení z pracovního listu 2, 
kontrola pochopení významu nových slov – individuální 
práce, společná kontrola - 5 min. 
 
 
 
 

Použité materiály z mobility Texty The Arsenic Sonata: Sherlock Holmes, pracovní list, 
poznámky ze společné práce a diskuse o metodách výuky 
 

 

 



The Arsenic Sonata
A Sherlock Holmes Mystery

A loner



Letter 1
Scotland Yard.  17.01.1886
Dear Mr Holmes,

I am writing to you about a murder which took place in London yesterday. The

case involves two musicians called Mark Ram and Philip Jenkins.

These two gentlemen were best friends and shared accommodation, but they

were also both trying to earn the same scholarship prize to study piano in

Vienna, austria. They are pianists of the highest order. Philip Jenkins was a full

time student of music, Mark ram had two majors including medicine and music.

Even so, ram was every bit as good as Jenkins and opinion in the Academy of

Music in London was divided as to who was the better.

There were only two students left in the competition finals and they were due

to perform before the judges yesterday. It would appear that Jenkins was so

desperate to win the prize that he saw as his, because of the full time nature

of his commitment that on the morning of the finals he poisoned Mark Ram.

Ram left the Academy of Music mid morning in great pain, never to return and

Jenkins was given the prize in his absence.

Ram did manage to reach home, but by the time the doctor was called and

arrived at the town house it was too late - he was stone cold dead. An

autopsy hastily carried out last night showed that he had died of arsenic

poisoning. He has ingested a huge amount of the poison. We immediately

suspected his rival for the scholarship and arrested Philip Jenkins on suspicion

of the murder of mark ram.

In the house shared by the two young rivals we found five grams of arsenic in

a sugar bowl (of all places). That is an enormous amount of arsenic big enough

to kill many men. We then discovered a further 30 milligrams of the same white

powder in a discarded tub of yoghurt in the kitchen.



There is one thing that baffles me, Mr Holmes. As you might know, arsenic is an

ideal poison to use because it is so difficult to trace. It looks like sugar, has no

taste at all, and its symptoms are like a natural stomach ache. This means

that medics don't usually realise that the victim is suffering from poison until it

is simply too late. There is only one antidote, namely Dimercaprol.

But Jenkins appears to have given Ram such a large dose of poison that it

was obvious to the doctor that that is what had happened. In contrast the

much smaller dose in the yoghurt is puzzling and it would only cause cramps

for 24 hours.

As usual I am looking for your input Mr Holmes. I trust you will keep this

information out of the media. We are relying on your discretion in this matter.

Yours sincerely, Inspector Lestrade



Letter 2
Her Majesty’s Prison Brixton
17th January 1886

Dear Mr Sherlock Holmes,

You don’t know me but your reputation precedes you and I am

desperate for your help. I am accused of murdering my dear friend and

colleague Mark Ram. Needless to say, I didn’t do it and am totally at

sea as to what happened. In short, I desperately need your help.

Mark and I are both pianists. Yesterday we were due to give a recital

at the Academy of Music as we were competing in the finals of a

competition to win a Scholarship to study for an academic year in

Vienna, Austria. Although I have the edge over Mark in terms of

mastery it was by no means a foregone conclusion who would win on the

day. We were both nervous and had been so for a week. When I came

down to breakfast as usual Mark was already at the table drinking

coffee. He was drinking sugary coffee to settle his nerves I presumed.

I went into the kitchen to prepare my yoghurt as usual but on this

occasion Mark had kindly prepared it for me.

In the event I never ate the yoghurt as I was just too jittery. Mark

looked on edge too and insisted I eat something. Im the end, I had a

piece of toast.

We travelled together to the concert but Mark seemed put out and

wouldn’t talk to me at all. He seemed distracted and I put this down to

nerves.

We sat together waiting to be called by the judges to play. Mark was

stoney faced. At one point he stood up stock still and turning to face

me said ‘Damn You! You’re clever than I thought! I had no idea what he



was referring to. Before I had time to ask he ran out of the room and

out onto the street.

I was called by the judges at that stage and I went into the auditorium

to play. I put Mark’s behaviour out of my mind and tried to focus on

playing to the best of my ability.

When i eventually got home that evening, pleased with myself because

I knew then that i had won the scholarship because mark was a no

show, I discovered that Mark was dead! Imagine my shock! And imagine

how I felt when half and hour later the police arrived to arrest me! I

am totally innocent Mr Holmes. More than that I have no idea how all

this has happened. I didn’t kill my friend and I know nothing about it.

Please help me!

Yours sincerely, Philip Jenkins



Letter 3
14 Albert Square, London
16th Jan 1886

Dear Mr Holmes,
My name is Isabel Flagger. I am writing to you for help. I was the
cleaner and maid for poor Mr Ram and Mr Jenkins. Two lovelier
young gentlemen you couldn’t find. Mr Ram is dead now and Mr je
jenkins is imprisoned in Brixton accused of his murder. How in
heavens’ name has it come to this! To think just last week everything
was normal.
Anyway, I will tell you what I know to be true thought i cannot claim
to be able to fathom what has happened. That morning, yesterday in
fact, while the two young gentleman were having a good breakfast
before going off as usual to play I was upstairs putting their clothes
away. They are helpless frankly. I have to look after them like a
mother. Anyway, in Mr Ram’s room I found a small bag of sugar. He
has a sweet tooth although there is no excuse for hiding it in his
drawer. It is so unhygienic and i decided to remove it and talk to him
later about  his behaviour. As it happened I never got the chance to
confront him about it. I put the sugar in the sugar bowl where it
belonged.
At none O’clock the two young fellows left for the academy as usual.
They had an exam or some such, i believe. At around eleven when i
was doing the laundry Mr ram returned. This was unusual as i didn’t
usually see them again until evening.
Without saying as much as a word he ran up the stairs and
disappeared into his room. I followed him up the stairs to mention
the sugar in his clothes drawer. He had pulled out all his drawers and
exclaimed ‘ Mrs Flagger, he’s done it! Help me. Run to the chemist.
I’m sick. Ask the chemist for 200 grams of Dimercaprol. Got that?
Hurry, for God’s sake. My life depends on it!
And so i got my coat and ran across the park towards the chemist in
a complete panic. But once there I couldn’t for the life of me



remember that strange name. I had no idea what it was the remedy
for.
I had to turn back and cross the park again. By that stage Mr ram
was in the bathroom, lying face down on the floor. He mumbled
something about not knowing what people were capable of and tried
to spell out the name of the medicine on a scrap of paper. I ran off
again in a complete panic. By the time I got home again he was
unconscious. I called the doctor on call and he arrived 40 minutes
later. He tried to resuscitate the poor gentleman but it was too late.
He was a goner!
Mr Jenkins wouldn’t hurt a fly! He wasn’t even involved or in the
house during all this commotion. Now they have him locked up with
criminals. Where have we got to Mr Holmes. I’m desperate. Please
investigate. At least we can still get poor Mr Jenkins out of prison.

Yours, Isabel Flagger.







Příprava na hodinu č. 16 

Předmět a třída Anglický jazyk – 3. B 

Vyučující Mgr. Ilona Hauzrová 

Téma  Irské historické události – The Great Famine 

Cíle Porozumění textu, reprodukce textu, osvojení nových 
informací o historických událostech, vyhledávání 
informací na internetu 
 
 

Metody výuky a organizační 
formy 

Slovní metody – vysvětlování, práce s textem, kladení 
otázek 
Aktivizující metody – diskuse, převyprávění příběhu 
Organizační formy - práce individuální, ve dvojicích a ve 
skupinách 
 
 

Pomůcky Texty, pracovní list, slovníky, počítače 
 
 

Struktura hodiny  
 

Úvod hodiny – zápis do třídní knihy, seznámení 
s důležitými daty irské historie – diskuse o jejich znalosti – 
příklady z četby, filmů – 5 min. 
Představení písně – samostatná četba, úkoly z pracovního 
listu 1 – 3 – práce ve dvojicích – 10 min. 
Převyprávění příběhu z písně – práce ve skupinách, úkoly 4 
a 5 z pracovního listu – 10 min. 
Práce s videem – zhlédnutí videa,  ve skupinách 
zodpovězení otázek – 15 min. 
vihttps://www.britannica.com/video/171551/overview-
Great-Famine-Ireland 
Shrnutí faktů, závěrečná diskuse – otázka hladu i dnes –  
5 min. 
 
 
 

Použité materiály z mobility Přehled historických událostí v Irsku, text písně, poznámky 
ze společné práce a diskuse o metodách výuky 
 

 

 







Worksheet 

 

WORK WITH THE SONG 

1 Read the text of the song which is connected with one of significant dates in Irish History. 

Try to decide which one it is. 

2 In the text you can find some names: Athenry, Botany Bay, Pete St John. Find out what 

they mean. 

3 Match the words from the text with their definitions. 

Corn, morn, wing, dignity, harbour, pray 

- An area of water by a coast which is sheltered from rougher waters so that ships are 

safe inside it 

- A type of tall plant grown for its ears of yellow seeds 

- A morning 

- Calmness, seriousness of manner or style 

-  These questions 

- A movable part of a body of a bird used for flying 

4 Retell the story from the song. 

5 Find the information about this song in the internet. Is it famous? 

 

WORK WITH THE VIDEO 

6 What do crop and late blight mean? Watch the video and find out. 

https://www.britannica.com/video/171551/overview-Great-Famine-Ireland 

7 Read these questions, watch the video once more and answer them. 

What did the late blight cause? 

Who was the head of the country? 

Did anybody help the Irish people? 

What did the famine cause? 

When did it happen? 

How many people died during the famine? 

How many people left Ireland? 

What do you know about the origin of Americans? 

 

https://www.britannica.com/video/171551/overview-Great-Famine-Ireland

