Metodická příručka Dva jazyky – jedna myšlenka

Pøedstavení metodického materiálu
Modøínkovo dobrodruství
Metodický soubor Modřínkovo dobrodružství je určen pro bilingvní výuku na prvním stupni základních škol. Pojďme se nejprve podívat na to, co je pro výuku cizích jazyků v tomto věku obecně
důležité a čemu bychom mohli věnovat svoji pozornost.
Výuku cizího jazyka, resp. jazyka německého me plnit výuku německého jazyka různými metomůžeme vnímat v době mladšího školního věku dami, doplňovat ji o alternativní přístupy, vést ji
jako spíše výchovu k lásce k němčině nebo k záj- respektujícím způsobem k dětskému zájmu a
mu o němčinu. Děti se mohou naučit pár oblastí k talentům žáků. Vyprávíme dětem různé příběslovní zásoby, jednoduché komunikativní věty, hy, propojujeme jejich skutečné zájmy s výukou,
budou umět zazpívat písničky a naučí se pár bás- snažíme se je nadchnout a motivovat k různým
niček, osvojí si několik gramatických pravidel, ale soutěžím, hrám tak, aby skoro nezpozorovaly, že
v porovnání s tím, co se naučí ve starším školním se prostřednictvím mnoha hravých metod učí
věku, je toto množství malé. Nicméně to, co mo- cizímu jazyku.
hou zažít na prvním stupni ZŠ, je může ovlivnit na
celý život. Mohou totiž získat velmi mnoho, a to
obrovskou motivaci k výuce německého jazyka.
Když se budeme snažit, aby byla výuka zábavná,
hravá, kreativní s co největší provázaností s reálným dětským světem příslušného věku, když výuka bude plná hravosti, smíchu a legrace, můžeme očekávat, že tento zájem u dětí již nikdy neutuchne a jejich pozitivní vztah k cizímu jazyku
bude přetrvávat léta. Jistě se proto všichni snaží-

Jak jsme již uvedli na začátku textu, je tento
metodický soubor Modřínkovo dobrodružství
připraven pro podporu bilingvní výuky německého jazyka na prvním stupni základních škol.
Mnohdy se používá termín metoda dvojjazyčného vyučování nebo CLIL, resp. výuka je vedena
tak, aby se mohla témata probíraná v těchto ročnících v mateřském jazyce prolínat s německým
jazykem a mohla na sebe vzájemně navazovat,
být propojena tematicky slovní zásobou.
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rodiny, takže zde můžeme zahrnout následující
doporučené okruhy slovní zásoby: členové rodiny, koníčky členů rodiny, můžeme přidat i další
oblíbené aktivity, barvy, předměty školní, vybavení domu a jeho místnosti apod. Stručně řečeno, si každý učitel může přidat k příběhu to, co je
právě v jeho předmětech aktuální, a provázat to
s příběhem, případně si příběh doupravit a obohatit o další oblasti. Níže uvádíme doporučené
oblasti slovní zásoby k jednotlivým kapitolám.

Náš bilingvní materiál je určen pro práci na 1.
stupni základních škol. Není více specifikováno,
co je možné dělat ve které třídě, velmi záleží na
potenciálu dětí a na motivaci učitele, kterou přenese na děti, a samozřejmě na jeho složení témat. Doporučovali bychom ale, aby se soubor
Modřínkovo dobrodružství používal v době, kdy
už děti umí dobře číst a psát, takže zhruba ve druhé a třetí třídě, případně později.
Celý metodický soubor je možné rozložit postupně minimálně do jednoho školního roku, spíše roku a půl, ideálně však do dvou školních let.
I později se dá k příběhu vracet, opakovat a prohlubovat témata, nabalovat novou slovní zásobu, komunikativní dovednosti a strategie.

Z učiva 1. stupně základní školy jsme vytvořili
celkem 15 oblastí, kterým bude odpovídat i 15
kapitol našeho příběhu o víle Elfi a skřítku Modřínkovi. V každém příběhu je více oblastí slovní
zásoby, které s ním souvisejí a které se právě dají
v jazykové výuce rozvést.

Všechny kapitoly vypráví ucelený příběh skřítka Modřínka, který se nedopatřením dostane do
země za hranicemi, kde žije víla Elfi se svou rodinou. Tam zažívá mnoho různých dobrodružství
a seznamuje se s touto původně neznámou zemí
a jejím jazykem. Ke každému příběhu – kapitole
se váže mnoho možností. Většinu oblastí a doporučených okruhů slovní zásoby můžeme propojit
s českým jazykem, prvoukou, výtvarnou výchovou a hudební výchovou, některé taktéž s přírodovědou, vlastivědou, matematikou. Například
3. kapitola je o prvním kontaktu Modřínka a víliny

Všechny kapitoly mají svou ilustraci, dokreslující prostředí a podněcující fantazii dětí. Všech 15
obrázků je spojeno do jednoho velkého černobílého plakátu. Plakát shrnuje všechny oblasti dohromady, dělá jakýsi přehled o příbězích Elfi a
Modřínka, kteří stojí uprostřed plakátu. Obrázkový plakát je zamýšlen jako podpora výuky tohoto metodického materiálu, učitelé si budou
moci plakát vyvěsit a pracovat s ním s dětmi
v průběhu probírání všech témat.
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4. kapitola
Co kdo dělá?
Denní režim, aktivity během dne, hodiny, časové údaje, jídlo a stravování, potraviny.

u

5. kapitola
Věci kolem mě
Místnosti a jejich vybavení, oblečení, potřeby
běžné denní spotřeby, šperky a dámské ozdoby.

u

6. kapitola
Kde bydlím?
Dům a jeho části, vesnice – město, činnosti,
statek, zvířata, domov, územní speciality.

u

Každá kapitola sama o sobě obsahuje jeden
metodický list coby návrh na doplnění práce s danou oblastí. Další metodické listy mohou vznikat
v průběhu výuky a postupně i během celého školního roku. Taktéž na internetovém portálu
bil.zvas.cz k projektu Dva jazyky – jedna myšlenka je umístěno mnoho dalších metodických listů,
které si mohou učitelé stáhnout a použít k dotvoření své výuky.

Město, dopravní prostředky, dopravní značky,
části města, části auta, restaurace, obchody,
nakupování, počítání.
u

u

u

10. kapitola
Jaro, léto a tak dál
Roční období, charakteristiky a aktivity, počasí, podnebné pásy, barvy, časové údaje.

1. kapitola
Jak jsme se potkali

u

11. kapitola
Jak se dnes cítím?
Co mě bolí? Části těla, návštěva u lékaře, zdravý životní styl, péče o sebe.

Pozdravy, představení, emoce, vzhled postavy, území v lese, louky apod., lesní plody, co
mám rád.

u

2. kapitola
Kdo ke mně patří?

12. kapitola
Poznávám (svůj) svět
Německo a Čechy – Šumava, zajímavosti, speciality, města, zvyky apod. Odkud pocházíš?
Státy.

Členové rodiny, fungování rodiny, přátelé,
dům a jeho části, zahrada, les.
u

9. kapitola
Jedeme na výlet
Zoo, zvířata, rostliny, cestování, dopravní
prostředky, příroda, ochrana životního prostředí.

Doporuèené oblasti
slovní zásoby

u

8. kapitola
Hurá do školy
Škola, školní předměty, pomůcky, povolání,
místnosti ve škole, denní režim, prázdniny, budovy.

Doporučujeme, aby si každý učitel rozvrhl témata v průběhu školního roku tak, jak mu vyhovují a jak se budou moci propojit s jeho plány a se
školním ŠVP. Ideální by bylo, kdyby si učitel na začátku práce s tímto materiálem sedl nad plány a
rozvrhl si, která kapitola vyprávění o Modřínkovi
se mu bude hodit v jakém období školního roku.

u

7. kapitola
Jedeme do města

3. kapitola
Co rád dělám?

u

Koníčky, záliby, barvy, sport, další aktivity, hudební nástroje.

13. kapitola
Jak to bylo dřív?
Egypt, pravěk, vesmír, různé časové roviny, letopočty, kouzlení a cestování v čase.
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14. kapitola
Pod hvězdami

Poznámky a doporuèení
pro práci s kadou
kapitolou:

plakát použít. Sednout si s dětmi na zem, položit
před ně plakát a zkusit je nechat hádat. Kdo jsou
ty postavičky, co se o nich vše dozvíme? Děti se
rády vydávají cestou fantazie, zde jim to můžeme
zcela dopřát. Jakmile proběhne tato fáze, můžeme dětem postavičky pojmenovat a přečíst jim
úvod k Modřínkovu dobrodružství. A opět můžeme pokračovat prací s fantazií, nechat děti něco
nakreslit a vymyslet další pokračování příběhu
apod. Jde nám zde o motivaci a probuzení zvědavosti, abychom je dostatečně zaujali pro náš záměr, provádět bilingvní výuku, a abychom vzbudili jejich zájem o německý jazyk.

Učitel by mohl mít při uzavírání okruhu v ruce
nějaký vytvořený materiál jako výstup, který spolu s dětmi vyrobil. Například domino na slovní zásobu, či pexeso, různé kartičky nebo jinak připravenou slovní zásobu tak, aby se k ní mohly děti
průběžně vracet a samovolně opakovat. Případně i řízeně v úvodu hodin si můžeme s tímto materiálem neboli vytvořenou pomůckou společně
vše opakovat a hravou formou tak upevňovat
slovní zásobu.

Velmi vhodné by bylo propojit tyto první hodiny s hudební a výtvarnou výchovou. Nechat děti
vyrobit postavičky, například loutky nebo maňásky, aby je mohly tyto vytvořené postavičky provázet celým obdobím práce s tímto metodickým
souborem. V první kapitole je uvedena písnička,
která má jednoduchou a zpěvnou melodii, i tu
můžeme již nyní zapojit a utvořit si z ní postupně
jakousi znělku, která bude předznamenávat práci s Modřínkem a Elfi.

Může se například i pracovat ve skupinách,
kdy si děti jakési pomůcky, resp. tyto výstupy
k dané kapitole vytvoří během probírání konkrétní kapitoly samy. Budou mít pocit dobře odvedené práce a navíc bude tato pomůcka pro děti trvale použitelná. Jakmile budeme mít probranou
jednu kapitolu, můžeme přistoupit k vybarvení
příslušné ilustrace na velkém plakátu a tím dětem dáme jasně najevo, že tahle oblast je pro nás
již známá a můžeme se k ní v budoucnu příležitostně vracet. Dále budeme prožívat příhody
s Modřínkem a Elfi a objevovat o nich nové informace.

Plakát můžeme postupně dobarvovat, jak budeme danými oblastmi procházet, můžeme se
k němu často vracet ve smyslu: Copak asi dnes
dělá Elfi a Modřínek? Myslíte si, že by mohli mít
také takový den jako my, že např. jedou na výlet,
jdou do školy apod. Můžeme z toho udělat i pravidlo a například každý třetí den se k postavičkám vracet, nabalovat různé informace a vlastnosti hlavních postav. Můžeme se vracet k příběhům pomocí dramatizace. Kdo by si chtěl zahrát
na to, jak Elfi s Modřínkem jdou do zoo? Možností, jak plakát i postavičky zapojit do každodenního chodu třídy, je jistě mnoho. Najděte si svůj
vlastní námět.

u

Vesmír, planety, slunce, neživá příroda, suroviny, půda.
u

15. kapitola
Rádi oslavujeme, přidáte se?
Zvyky a svátky, tradice, Velikonoce, Vánoce,
narozeniny, oslavy, dárky.

Návrh práce
s tematickým plakátem:

Mgr. Lenka Hůlková

Velký plakát, který tvoří přehled všech oblastí
a témat tohoto metodického celku, je vytvořen
15 obrázky, kdy se vždy ke každé kapitole váže jeden. Uprostřed plakátu jsou ústřední postavičky,
víla Elfi a skřítek Modřínek, které děti celým příběhem provázejí.
K zahájení práce s metodickým souborem
Modřínkovo dobrodružství můžeme právě tento
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