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Druhá světová válka z pohledu běžného britského občana  
 
Následný výukový blok v rámci mezipředmětových vztahů a spolupráce učitelů napříč obory je připraven pro 
výuku angličtiny a dějepisu. Je vhodný pro žáky na minimální úrovni angličtiny B1, kteří studují ve 3. nebo 4. 
ročníku na gymnáziu. Výukový blok na naplánován na 2 výukové hodiny, případně na 3. 
 
Cíl: Žáci vytvoří novinové výstřižky s reportážemi o druhé světové válce v angličtině.  
Podcíl: Žáci získají jiný pohled na dějiny (představení konceptu dějin každodennosti), rozšíří si povědomí o 
druhé světové válce a dějinách Velké Británie, procvičí si své dovednosti v angličtině a rozšíří si slovní zásobu. 
 

1. Motivační fáze { cca 10 min } 
Promítnutí videa z filmu Letopisy Narnie - rodina se schovává do provizorního krytu během leteckého 
útoku na Londýn. Žáci si procvičí poslech a mluvení. 
https://www.youtube.com/watch?v=F_A18p4n67Q  
 
Po zhlédnutí videa žákům položíme otázky v angličtině:  

1. What is going on the video? 
2. What historical event is depicted? 
3. Do you know the movie? 

 
Odpovídání na otázky, kontrola porozumění. 
(Předučení slovní zásoby k válce) Společně se žáky dáme dohromady slovní zásobu, která se týká 
války. Vytvoříme word cloud (wordcloud.com) se slovíčky, která můžeme využít v následné debatě 
nebo při dalších úkolech. Slovíčka si zapíší so slovníčků. Studenti by tato slovíčka pravděpodobně měli 
alespoň pasivně znát. My je zde nabízíme k aktivnímu použití v diskusi a později i v článcích. Výsledný 
word cloud zůstane promítnutý na tabuli. 
 
Následuje společná diskuze v angličtině. Pokládáme otázky typu: Jak se cítily postavy (účastníci)? Jak 
ten film pokračuje? Proč se děti posílaly na venkov? Co byste dělali vy na jejich místě? 

 

Allies 
Axis 
airplane – bomber, fighter 
attack 
battle 
evacuation 
explosion 
Prime minister 
ruins 
shelter/ safe haven 
surrender, to surrender 
troops/ army/ soldiers 
volunteers 
  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_A18p4n67Q


(vytvořeno na wordclouds.com) 
 

2. Přípravná fáze A { cca 25 min } celkový čas zatím 35 min 
Získávání vědomostí, fakt, další 2 videa, zjišťování dosavadních znalostí, výklad / obecné shrnutí, 

Čtení článků o WW2 

 
A. Stručné zopakování základních informací o WW 2 v angličtině (ideálně dávají dohromady sami 

žáci), průběžně společná formulace zápisu. 
 Kdo proti komu 
 Politika Appeacementu - Mnichov 
 Útok na Polsko, Belgii + Francii 
 Ústup spojenců 
 Winston Churchill Prime minister  
 
Video Churchillův projev “never surrender!” (6 min) Žáci budou sledovat Churchillův 
proslov s automatickými titulkami na youtube, které jim pomohou k lepšímu porozumění. 
https://www.youtube.com/watch?v=jnmq3iW45xE  
 
 Krátká diskuse - “Rozuměli jste zhruba, že Churchill požaduje změnu v politice proti 
Německu a nepřipouští kapitulaci?” 
 Politika odporu 
 
Video Dunkirk / Dynamo (4 min) https://www.youtube.com/watch?v=ZYLTYZlZymM  
 Bitva o Británii - bombardování Londýna 
 Extrémně stručně zbytek války - zformování Spojenců - německý útok na SSSR, aktivní 
zapojení USA  

 
B. Žáci dostanou štos jednotlivých obrázků - přiřazování fotek k událostem/ osobnosti (5 min) 

  
1. Dunkirk 2. Churchill  3. Londýn 

https://www.youtube.com/watch?v=jnmq3iW45xE
https://www.youtube.com/watch?v=ZYLTYZlZymM


 
 

 
 



 
 

 



 
 
3. Přípravná fáze B {cca 35 min } celkový čas zatím 65 min 
 
Distribuce dalších informací, článků (15 min) 
Žáci se rozdělí do 3 skupin, ve kterých budou pracovat. Rozdělí se podle tří hlavních témat: Dunkirk, Londýn, 
Churchill. 
Následuje prostudování témat, volba témat reportáží a vysvětlení, co je cílem. 
Upozorníme žáky, že některým tématům je více materiálů v češtině, to ale jejich práci nijak neulehčí, právě 
naopak, protože konečným výstupem bude reportáž v angličtině. 

 
Během prostudování: fyzická aktivita - doplňování časové osy na tabuli: možné provádět už během studia 
materiálů (5 min) 



Po třídě budou vylepené papírky s daty a událostmi. Žáci budou mít za úkol je správně přiřadit na časovou osu, 
která bude nakreslená na tabuli.  
Na základě informací z výkladu, z článků, logické posouzení souslednosti. 
Během čtení si žáci mohou poznamenávat, podrtrhávat,... informace, které jim přijdou vhodné k použití do 
jejich vlastních reportáží. 
Krátká příprava žáků na předběžné prezentace/shrnutí témat pro spolužáky. 
 
Tato tabulka slouží pouze jako orientace pro učitele / kontrola 
Žáci dostanou barevné lepicí lístky s textem odpovídajícím jednotlivým políčkům tabulky 

March 1938 Germany annexed Austria (Europe doesn´t react much) 

29/30 September 1938 Munich agreement – Czechoslovakia has to give part of its territory to Germany 

1 September 1939 Nazi Germany attacked Poland – beginning of WW2 

April 1940 Germany invaded and soon conquered Denmark and Norway 

10 May 1940 Winston Churchill became as Prime Minister (After Neville Chamberlain) 

10 May 1940 Germany attacked France 

13 May 1940 Churchill´s famous speech “I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.” (video) 

26 May - 4 June 1940 Operation Dynamo - Evacuation of Dunkirk 

28 May First civilian ships came to help with evacuation of Dunkirk (video) 

cca July 1940 to June 1941 Battle of Britain 

7 September 1940 - 11 May 1941 London Blitz – intensive bombing of civilian targets 

14/15 November 1940 Biggest bomb attack on Coventry 

22 June 1941 Operation Barbarossa – Germany invaded the Soviet Union 

6 June 1944 D-Day – western Allies return to continental Europe to fight Nazi back 

8 May 1945 German unconditional surrender – end of WW2 in Europe 

2 September 1945 Japan surrender – definitive end of WW2 

 
Prezentace témat (3 skupiny x 3-5 min), kontrola časové osy 
Každá skupina žáků prezentuje v angličtině před zbytkem třídy vybraná témata, o kterých budou psát. 
 
 



 

 







 
 

 



 



 
 

  
The Manchester Guardian, 10 September 1940. 

 

Who was Winston Churchill and why was he important? 
BBC, 14 February 2019 

He's one of the most famous Britons of the 20th Century and led the country during the Second World War. 
He's a hero to many and his speeches are some of the most famous in history - there's even a statue of him outside Parliament. 
He's credited as being one of the driving forces that inspired the UK to keep fighting against Nazi Germany. 
But he also suffered with mental health problems and was a complicated person who said and did things that many people today don't like. 
Why was Churchill so important? 
Winston Churchill was born in 1874. He became a Member of Parliament (MP) in 1900. 
He was British prime minister from 1940-1945 and again between 1951 and 1955. 
Churchill is best remembered for successfully leading Britain through World War Two. 
He was famous for his inspiring speeches, and for his refusal to give in, even when things were going badly. 
Many people consider him the greatest Briton of all time and he's almost certainly the most famous British prime minister. 
Fighting the Nazis 
Before World War Two started in 1939, he had warned about the rise of Hitler and the Nazis in Germany. 
He became British prime minister in 1940 after then-leader Neville Chamberlain resigned. 
Churchill's refusal to surrender to Nazi Germany inspired the country. 
After the War 
Churchill lost power after World War Two ended in 1945. 
But he became prime minister again in 1951, before resigning four years later. 
Churchill died on 24 January 1965 and was given a state funeral, an honour saved only for kings and queens, and sometimes other people of 
the highest national importance  

 

Rozšiřující video jen pro skupinu Battle of Britain - dobové záběry, pěkný komentář, titulky 
 https://www.youtube.com/watch?v=2skgtuUpeOo&feature=youtu.be 

 

4. Realizační fáze { cca 25 min } celkový čas zatím 90 min 
 
Rozdělení žáků do dvojic, ve které budou sepisovat reportáže. K dispozici budou mít informace z článku, 
učebnice, sešitu, přesných dat z časové osy, vybraných fotografií. Fotografie potom přiřadí k reportážím. 
K dispozici slovník, konzultace s učitelem, osnova (žáci dostanou na kartičkách) - co by bylo vhodné do 
reportáže zahrnout.  
 

https://www.bbc.co.uk/newsround/46840111
https://www.youtube.com/watch?v=2skgtuUpeOo&feature=youtu.be


Winston Churchill 
family, education 
(wife) 
beginnings of political/ military career 
becoming Prime minister 
first achievements 
politics and opinions (end of Appeasement) > famous speeches 
later life and death 

 

Battle of Britain 
shortly: preceding development of WW2 
     Hitler´s attack on Belgium and France 
  evacuation of Dunkirk 
air attack on Britain 
     why? 
     defenders 
common British people during the attack 
    shelters 
    evacuation 
Hitler gives up on air attack 
  

 

Evacuation of Dukirk 
shortly: preceding development of WW2 
     Hitler´s attack on Belgium and France 
  Pushing British troops to ocean 
British troops stuck in Dunkirk 
Churchill recruits civil boats 
successful evacuation 
“hero stories” 
   

 
5. Hodnotící fáze { cca 35/ 45 min } celkový čas 135 min 
V případě bloku 3x45 = 135 min přidáme ještě asi 10 min na psaní reportáží (+ 10 min) 
V případě 90 min mohou žáci dokončit doma (ale většinu už by měli stihnout ve škole) - předložení a hodnocení 
článků navzájem a sestavení “koláže novinových výstřižků” pak v další hodině  
 
Prezentace článků (10 - 15 min) 
Studenti si rozdají své reportáže mezi sebou, protočí si je a hodnotí navzájem podle navržených kritérií. Každý 
student čte alespoň jeden článek od dalších dvou témat. 
 
Zpětná vazba od studentů i učitele. 
 

 

 

 



Hodnotící tabulka: 

 
Yes Rather yes Rather not No 

Does the article describe the situation understandably? 
    

Is the photo suitably used for the topic? 
    

Is the article grammatically correct? (suitable tenses used,...) 
    

Is the article rich in vocabulary? 
    

 
Vytváření nástěnky s reportážemi a fotkami. (20 min)  
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