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Postřehy z islandského školství

• Poměrně velká nezávislost ředitelů na zřizovateli ve smyslu řízení své školy

• Vysoký počet povinně volitelných předmětů ve škole (až 70 možností, od 
běžné angličtiny pro pokročilé, výuky karetní hry bridge, přes výrobu 
šperků, probírání Manga komiksů, práci s kovem, až po hru v šachy 
či tvorbu origami) 

• Vhodné včlenění dětí se speciálními potřebami do výuky (existence 
zvláštních tříd, pouze dobrovolná účast v běžných třídách 
a pouze v oblíbeném předmětu daného dítěte, aby se cítilo stále 
komfortně, stálá přítomnost asistentů)

• Většina studentů s plynulou angličtinou – sami vidí důvod ve sledování 
původních nedabovaných verzí filmů v islandské televizi od raného dětství

• FLEXIBILITA - klíčové slovo pro učitele a ředitele škol



Islanďané, národ 330 tisíců

• Islanďané jsou ovlivněni historií (Vikingové, ještě nedávná 
podřízenost Dánskému království), drsnou přírodou (zvláště 
nikdy nekončící vulkanickou aktivitou místních sopek), 
izolací ostrova jak od amerického, tak evropského 
kontinentu, a také věčně se měnícím počasím
s průměrnou roční nejvyšší teplotou 7oC
•Každý zná každého (i ředitel školy tě zná osobně) – Pozor, 

než se oženíš, DNA analýza ti může potvrdit, že tvá milá 
není (ovšem jen úplnou náhodou) tvá příbuzná 
• Elfové, obři, trollové a tzv. neviditelní lidé opravdu existují!





























Context4Content přístup

Příklad výukové jednotky pro 1. ročník SPŠ, OA a JŠ, FM

Co je to za červenou bedničku na obrázku? Je to poštovní schránka?

• Co píšete nejčastěji – eseje, e-maily, textové zprávy, pohlednice, 
dopisy?

• Komu je nejčastěji píšete?

• Už jsi někdy dostal papírový dopis domů do poštovní schránky? 
Pamatuješ si, jaký jsi měl pocit? (Radost? Důležitost? Výjimečnost?)

• UŽ JSI VŮBEC NĚKDY NĚKOMU NAPSAL PAPÍROVÝ DOPIS?

Domácí úkol:

• V papírnictví kup pěkný dopisní papír a obálku

• Napiš dopis svému spolužákovi, kterého sis vylosoval v rámci „řetězu“ 
(Jan Evě, Eva Petrovi, Petr Janě, Jana Aničce, Anička Samovi, Sam 
Elišce, Eliška Janovi … kruh se uzavřel)

• Kup známku, nalep ji a dopis vhoď do poštovní schránky

• Přines dopis, který jsi ze své schránky vylovil ty 
(dopis, který ti poslal tvůj spolužák)

• Přečti něco zajímavého, co ti sděluje spolužák (osobní věci vynechej)

• Rozhodni se pravidelně psát papírový dopis 
(zvlášť starším členům své rodiny – např. babičce atp.)



Context4Content přístup

Příklad výukové jednotky pro 3. ročník SPŠ, OA a JŠ, FM

Téma Vánoce ve světě upravím na téma

Kdo ve světě zařizuje dětem vánoční dárky?

• Kdo nosí dárky dětem v naší zemi?
• Kdo nosí dárky dětem v anglicky mluvících zemích?
• Kdo nosí dárky dětem jinde ve světě, např. na Islandu? Nevíte?
• Distribuce popisů 16 postav v angličtině 

(2 rodiče trollové, jejich podlá kočka, 13 dětí obou trollů)
• Samostatné čtení popisů, příprava vysvětlení důležité charakteristiky jednotlivých 

postav
• Krátká prezentace své postavy před spolužáky (samozřejmě v angličtině, bez čtení, 

možno také předvést)
• Shrnutí role tzv. „svaté islandské rodiny“ v záležitosti pořizování dárků na Islandu
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