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Zápis ze setkání pracovní skupiny pro rozvoj kompetence dětí a žáků 

pro aktivní používání cizího jazyka č. 1/2022 

 

Termín: 11. 5. 2022, 16:00 - 17:00 hod. 

Místo konání: kancelář MAS Podřipsko, Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem 

Účastníci: Jitka Liscová, Jitka Kordačová, Lukáš Malík, Sarah Good, Kateřina Starczewská, Tereza 

Jiroušová (dle prezenční listiny) 

Program: 

1. Aktuality z projektu MAP 

- příští setkání čeká účastníky již v nových prostorech - nové kanceláře MAS 

- dále proběhne personální změna – nový manažer MAP – Martina Smejkalová, původní manažer 

MAP – Kateřina Starczewská – odchod na MD 

- zrekapitulovány aktuálně plánované akce MAP – nejbližší proběhne ve středu 18. 5. 2022 „Děti ve 

světě online“ (od 15:00 v KD Říp), srdečně zváni jsou nejen pedagogové, ale i rodiče, kteří se o tuto 

problematiku zajímají 

2. Workshop s rodilou mluvčí Sarah Good na téma „Group work“ 

 

Workshop byl zaměřen na rozdělování práce a úkolů ve skupinkách v klasické třídě žáků. Zdůrazněna 

byla důležitost přidělování rolí v každé skupině – děti tak lépe vědí, jaká je jejich náplň práce a lépe se 

do práce ve skupině zapojí. Ideální je rozdělování do skupin po 4.  

 

Účastníkům byly také předány různé tipy na témata pro rozdělování do skupin – např. téma zvířata 

(popisování, hádání dle popisu atd..). 

 

Mnoho zúčastněných podotklo, že práce ve skupinách je pro mnoho žáků velice těžká. Neumí se 

správně zapojovat do týmu nebo nechtějí – preferují individuální práci. Práce v týmech je však přínosná 

jak pro silnější tak i pro slabší žáky. 

 

Na závěr byl představen pěkný tip pro hru/spolupráci v týmu - navíc při ní mohou žáci využívat své 

mobilní telefony. Jedná se o aplikaci https://www.blooket.com/ - učitel musí mít svůj účet, jehož 

založení je zdarma. Děti vlastní účet mít nemusí - učitel vytvoří/vybere z nabídky v online prostoru hru 

- žákům předá ID, které si zadají do svých mobilů a hra může začít. Hra je perfektní na rozšiřování a 

zdokonalování slovní zásoby. 

 

Další setkání pracovní skupiny bude uskutečněno po dohodě se všemi účastníky nejspíše v měsíci říjnu.  

https://www.blooket.com/

