
 
 

 

Měsíc listopad 2009 

 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 
 

Od 1. září 2009 je na ZŠ a ZUŠ Strání zahájena v 1. a 2. ročníku pilotní výuka Aj Super – 

Nature, Helen Doron v rámci realizace projektu Inovace a rozšíření výuky Aj na ZŠ  

Strání. Výuku Aj jako nepovinného předmětu navštěvují všichni ţáci z prvního i druhého 

ročníku – celkem 60 ţáků. 

 

1. část, která má název JÁ JSEM SUPER – NATURE děti zvládly během září a prvních dvou 

týdnů měsíce října 2009. Tento díl je podrobně rozepsán v hodnotící zprávě za měsíc září.  

Ţáci prvních a druhých tříd ihned navázaly  na část druhou, která má název  NA FARMĚ. 

Tomuto učebnímu tématu se děti věnují i v měsíci listopadu. 

 

 

STRUČNÝ POPIS DRUHÉ ČÁSTI – NA FARMĚ 

 
Témata výuky: Domácí a hospodářská zvířata. Pocity: veselý, smutný, vylekaný. Přídavná 

jména: velký x malý. Předloţky na, pod, v, k. Co najdeme v přírodě. Slovesa pohybu. Pocity. 

Rozkazovací způsob. Rozšíření slovní zásoby: barvy. 

Krátký příběh: Děti se rozhodnout přejít přes velké pole. Najednou se proti nim vyřítí 

rozzuřený býk. Děti se polekají, ale Chloe se změní v krávu. Býk se zklidní, je spokojený, 

protoţe má kamarádku. 

Úkol: Vymalování daných obrázků. Vystřiţení a lepení obrázků. Předvedení dialogu v párech. 

Zakrouţkování správného objektu. Předvedení příběhu formou divadelní hry. Práce ve 

skupinkách. Vytvoření farmy a zemědělských zvířat. Nalepování nálepek 

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 

Sociální interakce: Ţáci vyjadřují, která zvířata mají rádi, a která ne. Zapojují se do krátkého 

rozhovoru, ptají se a odpovídají na otázky, týkající se zemědělských zvířat. Otázky a 

odpovědi na pocity ostatních. 

Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině. 

Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části. 

Prezentace příběhu: popis lidí a věcí. 

Výstup: ţák rozumí krátkým jednoduchým anglickým povelům, které jsou zadávány ústně. 

Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. Přednáší říkanky. 

 

 

 

 



 
 

Rady pro rodiče 

 
„Děti, které poslouchají anglický text na CD doma častěji, jsou v hodině Aj lépe 

vtaženy do celkového dění a učí se snadněji, tudíž i rychleji. Ty děti, které nemají 

takovou možnost slyšet alespoň část textu denně, se do učebního procesu zapojují s 

problémy. Přesto však je takovým dětem umožněno jej poslouchat během vyučování 

při samostatných činnostech ( např. při vykreslování obrázků v učebnici či pracovním 

sešitě). Žáci často CD poslouchají i o přestávkách, kdy se chystají na výuku Aj. 

Učivo zvládnou tak, jak ostatní, ovšem v delším časovém úseku. Doporučila bych 

proto všem rodičům, aby v rámci svých možností pouštěli svým dětem doporučenou 

nahrávku nenásilnou formou při odpočinkových denních aktivitách – při hře, jídle, 

oblékání, atd. Budou tak absorbovat jazyk přirozenou cestou, která jim rozhodně 

pomůže lépe se s jazykem sžít. Pokud tato doporučení budeme společně respektovat, 

budeme na správné cestě k dosažení co nejlepších výsledků.“ 

Radka Popelková, 

učitelka Aj v I. A,B a II. A 

 

 

Fotogalerie 

 
Na webových stránkách projektu Aj ( oblast fotogalerie) byly uloţeny fotografie dětí z 

prvního a druhého ročníku. Děti jsou zde zachyceny přímo ve vyučovacím procesu – v hodině 

anglického jazyka. Několik snímků je umístěno i na nástěnce ve vestibulu naší školy. 

 

                Mgr. Zdenka Davidová 

              PR pracovník 


