
   

 

 

 
 

Měsíc březen 2010 

 
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.  

 

 

Přehled učiva žáků prvních i druhých tříd od začátku  školního roku 

2009/2010 

 
Září – říjen 2009:                  1. JÁ JSEM SUPER – NATURE   (podrobný popis v hodnotící  

                                                                                                      zprávě za  září    2009)                                                                          

                                                                                              

Říjen – prosinec 2009 :          2. NA FARMĚ  ( podrobný popis v hodnotící zprávě za listopad  

                                                                         2009 ) 

 

Prosinec 2009  – únor 2010:  3. NA PROCHÁZCE, NAŠE TĚLO  

                                               ( podrobný popis v hodnotící zprávě za prosinec 2009) 

                                                                                    

 

 

Měsíc březen 2010 – čtvrtá část Rodina a domov 

 
Ţáci z obou prvních tříd a také třídy druhé pod vedením p. učitelky Radky Popelkové v měsíci 

březnu ihned navázali  na další čtvrtou výukovou část, která je součástí učebního plánu.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

STRUČNÝ POPIS ČTVRTÉ ČÁSTI – RODINA A DOMOV (HOUSE 

AND FAMILY ) 

 
Témata výuky: Zařízení pokoje. Části domu. Pouţití a tvary slovesa „to have – mít“. Členové 

rodiny. Rozšíření slovní zásoby: barvy očí a vlasů. Rozšíření slovní zásoby: zvířata a 

předloţky. Budoucí čas. Protiklady: blízko x daleko, dolů x nahoru.  

Krátký příběh: Babička je na procházce kolem rybníka. Dívá se na sebe v odraze rybníka. 

Do vody ji přitom spadnou brýle. Volá o pomoc, přiběhne její vnučka Chloe. Změní se v 

rybu, skočí do rybníka a brýle babičce vyloví.  

Úkol: Děti vymalují dané obrázky. Poskládají dům z papíru. Zakrouţkují správný objekt. 

Připraví a hrají hru Bingo. Vyrobení a skládání puzzle na téma „místnost“. Hledají rozdíly 

mezi dvěma obrázky – práce ve dvojicích  

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  

Sociální interakce: Ţáci říkají, co mají a nemají rádi. Zapojují se vzájemným zadáváním 

otázek a odpovídáním.  

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

Prezentace příběhu: Děti říkají, jakým zvířetem by se rády staly, kdyby měly schopnosti 

jako Chloe.  

Výstup: ţák popisuje, co vidí a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. 

Přednáší říkanky. Děti si navzájem dávají příkazy.  

 

 

 

Filmové natáčení  vyučovacích hodin anglického jazyka v 1. ročníku 

 
Vzhledem k tomu, ţe jsme jedinou základní školou v České republice, která realizuje výuku 

anglického jazyka v 1. a 2. ročníku dotovanou z evropských fondů, objednala si organizace 

výukového centra Helen Doron Early English (HDEE) v Opavě televizní natáčení přímo 

na naší škole za účelem propagace výuky Aj metodou Super – Nature v prvním a druhém 

ročníku. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Natáčení proběhlo 1. 3. 2010 ve dvou vyučovacích hodinách anglického jazyka v  1. ročníku 

pod vedením p. uč. Radky Popelkové. Na případné dotazy odpovídaly ředitelka školy Mgr. 

Irena Michalčíková , za rodiče paní Bc. Dagmar Nováková. O svých zkušenostech z půlroční 

výuky pohovořila p. učitelka Radka Popelková. Bc. Dagmar Halodová je ředitelkou 

výukového centra Helen Doron pro oblast Slovácka ( Uherského Hradiště a Veselí nad 

Moravou). Strání tedy spadá pod její oblast. Pokud česká centrála Helen Doron chce získat 

nějaké informace z oblasti výuky Aj na ZŠ a ZUŠ Strání, obrací se na ředitelku výukového 

centra Bc. Dagmar Halodovou. Ta také napsala scénář, jak má asi celý záznam výuky 

vypadat. Dagmar Halodová tedy při natáčení videa fungovala jako odborný dozor, aby byly 

v záznamu splněny veškeré plánované předpoklady.  Video natáčel pan Čuberek z Ostravské 

televize. Je moţné ho zhlédnout na stránkách www.supernature.cz. Natočený záznam byl 

předveden na velkém celorepublikovém setkání Helen Doron a měl obrovský úspěch. Škola 

ve Strání se díky uskutečněnému projektu  Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ 

Strání stala velkým pojmem a je dávána za příklad. U nás bude video také ke zhlédnutí na 

našich webových stránkách pod projektem Aj. 
         Mgr. Zdenka Davidová 

                  PR pracovník 

http://www.supernature.cz/

