
 

 
 

Měsíc červenec, srpen  2009 

 
Realizační tým projektu Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ 

Strání se v měsíci červenci a srpnu podílel: 

1. Na dokončování metodik, na práci osnov vzorových hodin a tvořily se 

vzorové hodiny pro 1. a 2. ročník nepovinného předmětu anglický jazyk. 

Na této tvořivé práci a také kontrolní činnosti se podíleli následující 

členové realizačního týmu: tvůrci výukového programu (VP) a učitelé Bc. 

Dagmar Halodová, Radka Popelková a Mgr. Iveta Popelková – Gibalová, 

hl. manažer projektu Mgr. Irena  Michalčíková, vedoucí tvůrců  VP  Mgr.  

Michael Mazánik  a supervize odborného řešení projektu Andrea 

Straussová. S tématy výuky, metodikou a učebními plány nepovinného 

předmětu anglický jazyk pro 1. a 2. ročník, které jsou součástí ŠVP   

    ( Školského vzdělávacího programu) je možné blíže se seznámit v  

     Dokumentech nacházejících se na webových stránkách tohoto projektu.  

2. Od 1. 9. 2009 má naše škola nový název - Základní škola a Základní 

umělecká škola Strání (ZŠ a ZUŠ ). Došlo proto k úpravě logolinie 

projektu, kde byl změněn název naší školy : ZŠ a ZUŠ Strání. 

 

      
 

3. Výše uvedenou logolinií jsou označeny všechny výukové materiály 

vztahující se k tomuto projektu -  materiály sloužící k výuce Aj v 1. a 2. 

ročníku, dveře nové učebny Aj.  K  1. září  2009 bylo logolinií označeno 

60 sad výukového materiálu pro 37 dětí z prvních tříd a 23 žáků z druhé 

třídy (100% účast ve školním roce 2009/2010). Jedna sada výukového 

materiálu pro jednoho žáka obsahuje  učebnici s pracovním sešitem a CD. 

Veškerý výukový materiál pro žáky je plně hrazen z finančních 

prostředků  projektu.  



 

 
 

 

 

4. Do učeben 1. a 2. ročníků, do nově zrekonstruované učebny anglického 

jazyka a ostatních učeben vztahujících se k  projektu byly pořízeny 

stojánky a vlaječky  Evropské unie a České republiky.  

5. Měsíc červenec a srpen byly finálními měsíci v  přípravách na výuku 

nepovinného předmětu anglický jazyk pro 1. a 2. ročník. Realizační tým 

vynaložil veškerá úsilí k tomu, aby od 1. 9. 2009 začala  výuka Aj v rámci 

projektu s bezchybným nasazením. 

 

Mgr. Zdenka Davidová 

         PR pracovník 


