Aktivita CLIL – Zeměpis - II
Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Jméno vyučujícího: Mgr. David Veselý
Název aktivity: Jezera – Aralské jezero - Aral Sea
Předmět: Zeměpis
Ročník, třída: první, 1. A
Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – A2
Datum realizace: 9. 3. 2018
Forma realizace: individuální, práce s pracovním listem
Stručný popis aktivity: žáci si doma připraví krátké výpovědi v anglickém jazyce k tématu
Aralského jezera (zadání posledních dvou úkolů pracovního listu)
Použité metody: diskuze, prozkoumání krajiny Aralského jezera v aplikaci Google Earth
Použité pomůcky: počítač, pracovní list, otázky k tématu, mapa, aplikace Google Earth
Časová náročnost: 15 minut
Postup realizace: žáci se seznámí s tématem jezera formou krátkého videa, za domácí úkol si
připraví stručné informace k tématu a představí je na začátku hodiny, učitel zapisuje fráze,
fakta, zajímavé informace na tabuli a okomentuje formu (anglicky), učitel má připraven
seznam otázek, pokud by diskuze nevzešla ze samotných studentů (viz. příloha)
Příloha: Pracovní list č. 2 - otázky k diskuzi, pracovní list č. 1 – řešení domácího úkolu
navazuje na předchozí blok

Pracovní list č. 2:

The Aral Sea – Part 2 – Questions list
Discussion:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Describe the landscape nearby the Aral Sea.
What is the population density in the Aral Sea region?
How large was the sea in the 60´s?
How large is the sea now?
How many people lived in the Aral Sea region?
What other interesting facts did you find on the internet?
Can you tell other environmental disasters of the 20th century?

Translate the words – landscape, population density, disaster

Name:

Pracovní list č. 1:

The Aral Sea – Part 1
Translate these words:
retreat
dam
irrigation
shrink
salty

Answer these questions:
When did the Aral Sea start to retreat?
How was used the water from Aral Sea?
Name two of the towns near Aral Sea. 1)
2)
What happened with the water?
Why is the water slowly returning?
What nations lived in the Aral Sea region? Name 3 of them.
1)
2)

3)

Explore the region of Aral Sea in Google Earth.
Find some interesting facts about the story of the Aral Sea on the internet.

