Aktivita CLIL – TV I.
Škola: Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
Jméno vyučujícího: Mgr. Jan Illek
Název aktivity: Jednotlivé části těla člověka a základní postoje v TV
Předmět: TV
Ročník, třída: 1.A, kvinta
Jazyk a jazyková úroveň žáků: angličtina – A1+
Datum realizace: průběžně v hodinách TV ve školním roce 2017/2018
Forma realizace: samostatná příprava, výstup před skupinou, která se aktivně zapojuje
Stručný popis aktivity: v hodinách TV se budou průběžně ve školním roce seznamovat
s názvoslovím jednotlivých částí těla člověka a základními postoji, používat anglická slovíčka
a fráze, které souvisí s tělesnou výchovou v anglickém jazyce.
použité metody: výklad, poslech, ukázka, přiřazování pojmů, procvičování výslovnosti,
cvičení před skupinou, které se aktivně zapojuje
Použité pomůcky: pracovní listy, cvičební pomůcky
Časová náročnost: 15 min
Postup realizace: po seznámení s názvoslovím a popisu jednotlivých částí lidského těla a
odbornou terminologií základních postojů v anglickém jazyce, která bude následně využita
v další části při sestavování jednoduché cvičební jednotky v anglickém jazyce pro skupinu, se
zaměřením na posílení či protažení určitých svalových partií, na které je v hodině kladen
důraz.
Příloha: pracovní list + řešení

PRACOVNÍ LIST č. 1
Seznámení s jednotlivými částmi těla člověka a základní polohy těla
1. Napiš správné pojmenování jednotlivých částí těla

2. Přiřaď správné výrazy k jednotlivým číslicím

3. Propoj správné výrazy

PE (physical education)

cvik

gymnasium (gym)

Pohov!

Stand to attention.

rozcvičit se

Line up. (Fall into line.)

tělocvična

double rank

dvojřad

align

Postavte se do pozoru.

Stand easy!

vyrovnat (do řady)

warm-up

Nastupte do útvaru.

exercise

tělocvik

stand (positron)

stoj

sit

sed

sit down

sednout

to up on your feet

vztyk

lounge

dřep

knees-bend

leh

kneeling (position)

klik

press up

klek

PRACOVNÍ LIST č. 1 – správné řešení
1.

2.

3.
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Pohov!

warm-up
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cvik

stand (positron)

stoj

sit

sed

sit down

sednout

to up on your feet

vztyk

lounge

leh

knees-bend

dřep

kneeling (position)

klek

press up

klik

