
METODA

STORYLINE
Metoda Storyline jako nástroj výuky anglického jazyka 

v heterogenních třídách ZŠ Na rovině



O metodě Storyline

◦ užitečný nástroj pro jazykovou výuku ve třídách s žáky, kteří jsou na různých 
jazykových úrovních 

◦ motivuje žáky a vtahuje je do výuky

◦ nabízí žákům úkoly, díky kterým si budují individuální jazykové struktury a slovní 
zásobu podle svého zájmu

◦ vytváří dostatek příležitostí k různorodým úkolům podle schopností žáků ve 
skupině

◦ rozvíjí všechny jazykové dovednosti a napomáhá dosahovat úrovně národních 
standardů



Kouzlo metody Storyline

◦ Metoda Storyline je vystavěna tak, že učitel má plán nebo osnovu a žáci jsou 

tvůrci detailů konkrétního příběhu a jeho obsahu. Metoda Storyline má silný 

motivační náboj, protože žáci se cítí být vtaženi do příběhu a mohou ho sami 

ovlivňovat.

◦ Storyline – pupils have the story, teacher has a line.



Metoda Storyline v ZŠ Na rovině 

◦ Projekt naší školy Metoda Storyline jako nástroj výuky anglického jazyka v 

heterogenních třídách ZŠ Na rovině, který byl podpořen z programu 

Erasmus+, si klade za cíl seznámit učitele AJ s metodou Storyline tak, aby posílila 

výuku AJ na naší škole, kde integrujeme vysoké procento žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami. Po proškolení a získání vlastních zkušeností budeme 

pořádat workshopy pro zájemce z řad učitelů nejen AJ. Těšíme se na vás!



1. kurz v Glasgow CAPITAL TOURS

◦ Seznámili jsme se se základními principy metody Storyline. Zažili jsme ji na 

vlastní kůži a na konci kurzu jsme se pokusili naplánovat si vlastní téma 

Storyline na příští školní rok. Diskutovali jsme o možnostech, jak na naší 

škole metodou pracovat.

Course: Storyline goes language teaching 

Run by: Institute for Qualification in Schools SH and lecturers of  Strathclyde University 

16/8/2014 – 23/8/2014 Glasgow (at Strathclyde University) 

Let’s try out the storyline CAPITAL TOURS 



AKTIVNÍ 
ÚČAST
Na vlastní kůži jsme si 

vyzkoušeli výuku angličtiny 

metodou Storyline.



STEVE BELL
Setkali jsme se se zakladatelem 

metody Storyline Stevem

Bellem.



SPOLEČNÝ 
VÝLET 
Poznávání Skotska, přírody i 

historie



UBYTOVÁNÍ
Výborné ubytování na 

univerzitních kolejích v 

jednolůžkových pokojích

Společné večery a sdílení 

zkušeností



Uplatňování získaných dovedností ve výuce



We have got a car…



I am a cashier… we are pilots



Tak to jsou naše začátky se Storyline…

Děkujeme za pozornost.

Více na Facebooku.


