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Metodický materiál CLIL na vyučovanie etickej výchovy pre gymnáziá 
 (4- a 8-ročné)  

(Výstup z účasti na zahraničnom školení v rámci projektu Erasmus+) 

Predmet Etická výchova 

Téma Rodina a rodinné vzťahy 

SERR B1.1 

Časový rámec 20 minút 

Ciele Obsahové: 
Žiak vie popísať rodinné vzťahy a zdôvodniť ich význam 
pre človeka 
Jazykové: 
Žiak vie popísať členov rodiny a popísať rodinné vzťahy 
v anglickom jazyku 

Cieľová slovná zásoba parents, mother, father, step-mother, step-father, 
children, daughter, son, siblings, sister, brother, an only 
child, husband and wife, aunt, uncle, niece, nephew, 
relationship, to get on (well) with somebody, to argue, 
to (re)marry 

Didaktické pomôcky Pracovný list, dataprojektor 

Postup 1, V úvode pedagóg uvedie tému a formou 
brainstormingu si žiaci vymenujú tie názvy členov 
rodiny v anglickom jazyku, ktoré už poznajú. 
2, Pedagóg rozdá žiakom pracovné listy CLIL a vysvetlí 
im, že teraz budú pracovať so slovnou zásobou na tému 
Rodina a rodinné vzťahy v anglickom jazyku. Uvedenie 
môže byť v materinskom (slovenskom) ako aj anglickom 
jazyku, podľa jazykových zručností žiakov. Potom žiaci 
spolu s pedagógom pracujú na jednotlivých úlohách 
v pracovnom liste, pričom, ak žiaci niektorému zadaniu 
neporozumejú, pedagóg im to môže vysvetliť 
v slovenskom jazyku. 
3,V prvej úlohe pracovného listu žiaci dopĺňajú definície 
vhodným pojmom/výrazom zo zoznamu. 
4, V druhej úlohe pracovného listu žiaci priradzujú páry 
známych osobností v stĺpci A k ich vzťahom v stĺpci B. 
5, V treťej úlohe žiaci odpovedajú na otázky 
v minidotazníku voľbou z možností A, B alebo C. 
6, Po skončení práce na pracovných úlohách žiaci pod 
vedením pedagóga pokračujú v diskusii o rodinných 
vzťahoch v materinskom jazyku. 
 

Autor Mgr. Lucia Bojdová 
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Task 1: Complete the definitions with the appropriate members of family: 

                  siblings, parents, children, an only child, step-father, niece, wife 

1, A person who doesn´t have any brothers or sisters is called __________________. 

2, If your mother divorces your father and re-marries again, then her husband is your _______________ . 

3, My mother and father are my ____________________ . 

4, My brothers or sisters are my __________________ . 

5, Parents have ________________  - daughters and/or sons. 

6, When a woman marries a man, they become husband and ________________ . 

7, If your sibling has a daughter, she is your _________________ . 

 

Task 2: Match the well-known couples in A with corresponding relationships in B. 

A B 

Queen Elizabeth II. and Prince Charles siblings 
Serena and Venus Williams husband and wife 
Prince Harry and Prince George mother and son 
Janet and Michael Jackson uncle and nephew 
Prince William and Kate Middleton siblings 

 

Task 3: Answer the questions in the questionnaire. Choose A, B or C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, How do you get on with your parents? 
            A, very well 
            B, well 
            C,not very well 
2, How do you get on with your siblings? 
            A, very well 
            B, well 
            C,not very well 
3, How often do you argue with your parents? 
            A, very often 
            B, sometimes 
            C, rarely 
4, What do you mostly argue about? 
            A, pocket money 
            B, time spent on PC/mobile 
            C, household chores 
 

 

 


