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EXETER

� Exeter – město s bohatou historií, kulturní centrum 
situované v srdci Devonu, 4 hodiny jízdy autobusem z 
Heathrow, opakovaně vyhlašované jako nejlepší město 
pro život v Anglii



IPC EXETER

� Škola nabízí jazykové a 
jazykově-metodické 
kurzy od roku 1993

� Situována v historické 
budově 5 minut chůze od 
centra města, nad 
působivým nábřežím 
řeky Exe

� Kurzy zahrnují bohatý 
kulturní program a 
výlety



VÝLETY

� Dartmoor National Park (hrabství Devon)



• WELLS (HRABSTVÍ SOMERSET)



• BATH (HRABSTVÍ SOMERSET)



• HRAD TINTAGEL (HRABSTVÍ CORNWALL)



• JURSKÉ POBŘEŽÍ



KURZ: DEVELOPING ORAL FLUENCY IN

THE CLASSROOM



SEZNAMOVACÍ AKTIVITY

� Interview your neighbour!

V časovém limitu 2 minut se studenti snaží zjistit co 
nejvíce o svém sousedovi  tak, aby ho potom představili  
celé třídě.
� One student = one question

Studenti si připraví jednu otázku, kterou položí všem 
ostatním, odpovědi si zapisují. Poté se studenti 
jednotlivě představí a ostatní přidají všechny informace, 
které získali.



� Pictures about me

Učitel si připraví několik fotek (obrázků), které o něm 
něco vypovídají. Studenti si ve skupinách připraví 
otázky ke každému obrázku a ptají se učitele.



� THINGS IN COMMON

Studentům rozdáme handout s tabulkou a otázkami, na 
které hledají společně odpovědi, např. města, která oba 
dva navštívili či nenavštívili, jídlo, které mají oba rádi či 
neradi, koníček, který kdysi  dělali….
(viz příloha 1)



VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

� Pass the story

Studenti si připraví krátký příběh na zadané téma 
(např. prázdniny, vzpomínka z dětství, …). Potom ho 
vypráví svému sousedovi, a ten dalšímu, nakonec mohou 
vyprávět celé třídě ten příběh, který k nim “došel“ jako 
poslední.
� A story in a circle

Každý student řekne jedno slovo tak, aby věta byla 
gramaticky i významově správná. Obtížnější varianta –
slova musí být podle abecedy.



� MUSIC, DRAWING AND A STORY

Studenti začnou kreslit obrázek při poslechu písničky. 
Jakmile učitel písničku stopne, přesunou se o místo 
vedle a pokračují v kresbě obrázku. Takto několikrát. 
Potom studenti vymyslí příběh podle obrázku a vypráví 
ve skupinkách. Lze i vymyslet příběh na několik obrázků 
dohromady.
� A story with given words

Studenti  vypráví příběh ve skupince, každý řekne větu s 
daným slovem (slovy).



NETRADIČNÍ DIKTÁTY

� Re-order my dictation

Učitel diktuje věty  z příběhu v nesprávném pořadí, 
studenti se je snaží zapsat na správné místo  v 
příběhu. Např. u známého příběhu, pohádky.
(viz příloha 2)
� Unscramble my dictation

Učitel diktuje slova v přeházeném pořadí, studenti 
je přímo zapisují správně do věty.



� Running dictation

Studenti jsou ve skupinách, jeden je zapisovatel, ostatní 
se střídají a vybíhají na dané místo, kde je vystavený 
text. Snaží se zapamatovat co nejvíce a po doběhnutí ke 
skupince nadiktovat daný text. Vhodné např. na odborná 
témata. (viz příloha 3)



ROZMANITÉ AKTIVITY

� Pencils game

Studenti sedí v kroužku, učitel jim posílá tužky, každá 
představuje jednu větu. Rozhovor lze přizpůsobit úrovni 
a gramatické struktuře. Např.:
A: This is a dog. A: I like fish.

B: A what? B: So do I. / I don‘t.

A: A dog! A: Oh!

B: Oh!



� PICNIC

Učitel organizuje piknik a studenti mohou přijít, pokud 
přinesou tu správnou věc dle učitelova tajného pravidla 
(např. jednoslabičná slova, slova obsahující zdvojenou 
hlásku, věci, které vidíme kolem sebe….). 

Studenti: „Can I come to the picnic if I bring beer?

Učitel: Yes, you can / No, you can‘t.



� BAD NEWS, GOOD NEWS

Jeden ze studentů je optimista, druhý pesimista. Reagují 
na první větu, kterou vysloví učitel, a střídají se.

Učitel: I missed my bus.

A: The good news is that I can walk.

B: But the bad news is that I will be late.

A: ….



� A FAMOUS MAN, A FAMOUS WOMAN

Známá česká hra – na list papíru napíšeme danou 
informaci, přeložíme papír a pošleme dál. Po rozbalení 
studenti vymyslí příběh, přidají informace navíc.
A famous man

A famous woman

A place

What he said

What she said

What they did next

What‘s the moral of the story



� GRAMMATICAL AUCTION

Studenti  obdrží seznam vět, některé jsou 
gramatický správné, některé ne. Ve skupinách se 
rozhodnou, na které vsadí, na které ne.  Učitel má 
funkci  vyvolávače. Skupiny mohou mít přiděleny 
rozpočet. (viz příloha 4)
Auctioneer: Make your bids

100 ₤ going once, twice, sold



� USING VIDEOS ON WWW.YOUTUBE.COM

K zajímavému videu si učitel napíše  příběh a k němu 
různé aktivity, např.:
Doplňování předložek, sloves, členů
Převyprávění příběhu
Otázky na porozumění
…. (viz příloha 5)



� A COMPLETE CLOZE ACTIVITY

Příběh (text) je vepsán do souřadnicové sítě. 
Studenti vidí jen některá slova (nebo vůbec žádná) 
a ve skupinách tipují slova. Pokud uhodnou, 
získávají bod, pokud přímo určí i souřadnice 
daného slova, získají dvojnásobek bodů.
(viz příloha 6)



UŽITEČNÉ ODKAZY

� http://www.bbc.co.uk/newsround/30151714
� http://lyricstraining.com/
� http://www.ted.com/
� http://www.breakingnewsenglish.com/



� Děkuji za pozornost☺


