
 
 

 

Měsíc duben 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) 

 

 

 

Měsíc duben 2010 – pátá část Narozeniny 

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

měsíce dubna ihned navázali  na čtvrtou výukovou část pátým výukovým celkem Narozeniny, 

který je součástí učebního plánu.  

 

 



 
 

 

STRUČNÝ POPIS PÁTÉ ČÁSTI – NAROZENINY 

 
Jak se máš? Pocity. Přání k narozeninám. Společenské pozdravy. Věk, kolik je ti let? Jídlo. 

Pití. Dárky. Hračky. Rozšíření slovní zásoby: zvířata. Rozšíření slovní zásoby: slovesa 

pohybu. Je čas na…  

Krátký příběh: Sussie má narozeniny. Pozve své přátele na oslavu narozenin, ale je 

zklamaná, protoţe na oslavu nepřijde kouzelník. Aby jí udělala radost dívenka Chloe, změní 

se na zajíčka, který čaruje – vyčaruje holoubka z klobouku, nafukovací balónek a dokonce i 

slona!  

Úkol: Děti nalepují nálepky dle pokynů vyučujícího. Vymalují dané obrázky. Zpívají a 

tancují podle anglických písniček. Zakrouţkují správný objekt. Předvedení příběhu formou 

divadelní hry. Recitují říkanky.  

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  

Sociální interakce: Ţáci se zapojují vzájemným zadáváním otázek a odpovídáním na téma 

věk a zdraví. Říkají, které jídlo mají a nemají rádi.  

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

Vyjadřování názoru a pocitů.  

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

Výstup: Ţák rozumí slovíčkům a výrazům prezentovaným v angličtině. Dokáţe pracovat v 

páru a konverzuje pomocí slovní zásoby, kterou ovládá. Ţák rozumí informacím z obrazových 

dat, tzn. chápe význam z obecných ilustrací. Reaguje na povely, které jsou zadávány ústně. 

Sám dokáţe tyto povely pouţít při práci ve skupině.  

 

Příprava dotazníku č. 2 
 

V měsíci dubnu 2010 se připravuje pro  rodiče dotazník č. 2. Koncem měsíce května budou 

dotazníky předány rodičům k vyplnění.  

 

                Mgr. Zdenka Davidová 

              PR pracovník 


