
 
 

 

 

Měsíc listopad 2010 
 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

 

Druhý školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd 

 
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. 

V současné době výuku Aj jako nepovinného předmětu navštěvují všichni ţáci z prvního i 

druhého ročníku – celkem 69 ţáků. Děti z jednotlivých tříd jsou rozděleny do zhruba stejně 

početných skupin a kaţdá skupina absolvuje dvě hodiny Aj týdně. Všechny skupiny v obou 

ročnících vyučuje p. uč. Radka Popelková. 

 

2. prosince 2010 proběhne na naší škole v učebně angličtiny (v přízemí) pro rodiče ţáků 1. 

tříd DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče tak budou mít moţnost vytvořit si vlastní názor 

na výuku anglického jazyka metodou Helen Doron. Proto ţádáme rodiče, aby  své děti    přišli 

povzbudit  svou přítomností.  

 

Časové rozvrţení návštěvního dne - 2. 12. 2010 (čtvrtek): 

1. B – druhá skupina – 3. vyučovací hodina  - 10:00 – 10:45 

1. A – druhá skupina – 4. vyučovací hodina – 10:55 – 11:40 

1. B -  první skupina – 5. vyučovací hodina -  11:50 -  12:35 

1. A – první skupina -  6. vyučovací hodina -  12:45 – 13:30 

 

VÁŢENÍ RODIČE 

 

Pokud se nemůţete dostavit na Den otevřených dveří 2. prosince, přijďte do hodiny 

anglického jazyka v kterýkoli jiný den. Budeme velmi rádi, kdyţ kaţdý z Vás se účastní 

alespoň jedné hodiny Aj ročně. Utvoříte si tak lepší představu o způsobu učení výukovou 

metodou Helen Doron a snadno zjistíte, v jaké míře  je Vaše dítě zapojeno do vyučovacího 

procesu. Chcete být průběţně informováni o tom, jak Vaše dítě pracuje v hodinách anglického 

jazyka? Na základě předběţné domluvy o konzultační návštěvě (ústní - přímo ve škole nebo 

telefonické) máte moţnost zjistit všechny potřebné informace u paní učitelky Radky 

Popelkové.  

 

 

 

 



 
 

1. ročník 
Probrané výukové celky: 
 

ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2010 - 1. část : JÁ JSEM SUPER – NATURE (viz hodnotící zpráva září   

                                                 2010) 

 

25. 10. - 29. 11. 2010  - 2. část: NA FARMĚ (viz hodnotící zpráva ŘÍJEN 2010) 

 

 

 

  2. ročník 
Probrané výukové celky 
 

ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 – 1. část : VE ŠKOLE (viz hodnotící zpráva září 2010) 

 

Od 2. 11. 2010 – 2. část : POCITY 

 

Témata výuky: Emoce. Další zvířata a jejich zvuky. Předloţky – opakování a praktické 

pouţití. Přídavná jména vyjadřující pocity. Druhy koček a kočkovitých šelem. Druhy psů a 

psovitých šelem.  

Krátký příběh: opakování příběhu ze Super-Nature 1 o býku na louce.  

Úkol: Ţáci vybarvují dané obrázky. Vystřihují a nalepují obrázky dle zadání vyučujícího. 

Vyhledávají a spojují předměty, které k sobě patří. Práce v páru – zaškrtni správní obrázek a 

popiš jej. Vyhledávání předmětu, který mezi ostatní ve skupince nepatří. Třídění a správné 

zařazení koček a psů, nalepování nálepek s touto tématikou. Zakrouţkují správný objekt. 

Správně seřazují sekvence barev.  

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Sociální interakce: Ţáci se navzájem ptají na tak, aby rozeznali pocity spoluţáka. Ţáci jsou 

zapojeni do krátkého rozhovoru. Říkají, co mají a nemají rádi.  

Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a zatrhávání 

správných objektů při práci v páru.  

Pochopení krátkého příběhu: Děti tento příběh znají z minulého roku. Zde se očekává 

důkladnější popis hlavních postav, prostředí a událostí v příběhu za pomoci rozvité angličtiny.  

Prezentace příběhu: Ţáci vedou krátký rozhovor, který se týká děje příběhu.  

Výstup: Ţák dokáţe najít a sledovat směr, který je zadán ústně pomocí jednoduchých 

pokynů. Rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe význam obecných ilustrací. Zpívá 

písničky v angličtině při zapojení pohybů celého těla. Recituje říkanky. Zapojuje se do 

skupinových her.  

     Mgr.ZdenkaDavidová

 PR pracovník  

 

 


