
 
 

 

 

Měsíc červen 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) 

                                                                                    

 
Únor 2010 – duben 2010:      4. RODINA A DOMOV 

        ( podrobný popis v hodnotící zprávě za březen 2010) 

 

Duben 2010 – květen 2010 5. NAROZENINY 

        ( podrobný popis v hodnotící zprávě za duben 2010) 

 

Červen 2010   6. POČASÍ ( podrobný popis je uveden níţe) 

 

 
 

 

 



 
 

Měsíc červen  2010 – šestá část Počasí 

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

začátkem června ihned navázali  na poslední šestou výukovou část pod názvem POČASÍ . 

 

 

Stručný popis šesté části – Počasí 
 

Popis počasí. Jaké je dnes počasí? Části oblečení. Spojky. Rozšíření slovní zásoby: slovesa 

pohybu. Předloţky „s, bez“. Rýmy v angličtině.  

Krátký příběh: Děti jdou na procházku. Jsou veselí, zpívají si, skákají a běhají. Nezpozorují 

před sebou velkou díru v zemi, kam najednou všichni spadnou. Chloe je chce zachránit, změní 

se ve strom, po kterém postupně všichni vylezou ven.  

Úkol: Ţáci zpívají a tancují podle anglických písniček. Vymalují dané obrázky. Hledají 

rozdíly mezi dvěma obrázky – práce ve dvojicích. Předvedení příběhu formou divadelní hry. 

Nalepují nálepky dle pokynů vyučujícího. Recitují říkanky.  

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky.  

Sociální interakce: Ţáci se navzájem ptají na počasí. Zapojují se vzájemným zadáváním 

otázek a odpovídáním na téma jaké oblečení mají na sobě. Popisují osoby, místo, věci a 

události. Společná práce s mapou – klima v různých částech světa.  

Pochopení příběhu: Pochopení významu příběhu a sledování textu pomocí obrázků.  

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

Výstup: Ţák reaguje na povely, které jsou zadávány ústně. Rozumí slovíčkům a výrazům 

prezentovaným v angličtině. Při práci v párech zatrhává správné obrázky a pouţívá naučené 

anglické výrazy. Dokáţe pracovat v páru a konverzuje pomocí slovní zásoby, kterou ovládá. 

Ţák rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe význam z obecných ilustrací. Hraje hry 

v angličtině, recituje říkanky. 

 

 

 
Mgr. Zdenka Davidová 

              PR pracovník 

 

 

 

 


