
 
 

Měsíc prosinec 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. 
1. 2. 2011 proběhne na naší škole v učebně angličtiny (v přízemí) pro rodiče žáků 2. 

tříd DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Návštěva rodičům umožní vytvořit si lepší představu o způsobu učení 
výukovou metodou Helen Doron. Pomůže jim také zjistit, v jaké míře jsou děti 
zapojeny do vyučovacího procesu. Proto prosíme rodiče, aby své děti přišly 
povzbudit svou přítomností. 
Časové rozvržení návštěvního dne – 1. 2. 2011 (úterý) 
2. A – první skupina  -  3. vyučovací hodina – 10:00 – 10:45 
2. B – první skupina –  4. vyučovací hodina – 10:55 – 11:40 
2. A – druhá skupina – 5. vyučovací hodina – 11:50 – 12:35 
2. B – druhá skupina – 6. vyučovací hodina – 12:45 – 13:30 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro rodiče žáků 1. tříd proběhl na naší škole  

2. 12. 2010 v učebně anglického jazyka (v přízemí) za přítomnosti p. ředitelky Mgr. 
Ireny Michalčíkové a zástupce SRPDŠ Bc. Václava Končitíka. Do výuky, kterou vedla 
p. uč. Radka Popelková, se přišlo podívat 11 rodičů. Na jejich tvářích byla po celou 
dobu vidět spokojenost aţ nadšenost z toho, co jejich děti v hodině anglického jazyka 
předvádí. Rodiče tak nabyli přesvědčení, ţe výuka má správný efekt a hlavně získali 
představu o tom, co znamená učit děti metodou Helen Doron. Proto prosíme i ty 
rodiče, kteří se na Den otevřených dveří nemohli dostavit ve stanovený termín, aby 
se do výuky přišli podívat v kterýkoli jiný den.  
 
 Další den rodiče dětí navštěvující pilotní výuku Aj měli moţnost své pocity 
vyjádřit formou odpovědí na otázky obsaţené v Dotazníku č. 3.  
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ AJ  č. 3 

 

Číslo 
otázky 

Otázka 
Odpovědi jsou známkovány jako ve škole (1-5), "jednička velmi 
dobré aţ pětka nedostatečné". Odpověď, která se nejvíce blíţí 

Vašemu názoru zakrouţkujte. 

1 

Od posledního 
dotazníkového 
šetření došlo k 
pokroku na úseku 
komunikace 
vyučujícího a Vámi?  

1 2 3 4 5 X 

2 
Jste spokojeni s 
vyučujícím? 

1 2 3 4 5 X 

3 

Z účastnili jste se  
vyučovací hodiny 
AJ? (1-ano 1x, 2-
ano 2 a vícekrát, 3-
ne)  

1 2 3 x x X 

4 

V případě, ţe jste se 
zúčastnili  vyučovací 
hodiny, byla tato 
účast pro Vás 
přínosná? 

1 2 3 4 5 X 

5 

Myslíte si, ţe jsou 
ve výuce AJ rezervy 
? (Pokud víte jaké, 
napište je ve zkratce 
do poznámky.) 

1 2 3 4 5 X 

6 
Jste spokojeni s 
pomůckami pro 
výuku? 

1 2 3 4 5 X 

7 Celkově jste 
spokojeni s 
koncepcí výuky AJ? 

1 2 3 4 5 x 

 

Děkujeme všem rodičům za vyplněné dotazníky. Vyhodnocení najdete na webových 
stránkách tohoto projektu : Dokumenty, Dotazníky, 7. 1. 2011 – Hodnocení výsledků 
dotazníkového šetření č.3. 

 

 

 



 

 
 

1. ročník 
 
Probrané výukové celky:  
 
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2010 -  1. část :       JÁ JSEM SUPER – NATURE (viz hodnotící 

  zpráva   září 2010) 
ŘÍJEN, LISTOPAD 2010 - 2. část: NA FARMĚ (viz hodnotící zpráva říjen 2010)  
PROSINEC 2010 – 3. část:            NA PROCHÁZCE – MOJE TĚLO 
 
Na procházce – Moje tělo 
 
Témata výuky: Části obličeje. Části těla. Tvoření kladných a záporných vět. Tázací 
zájmena „kdo, co, kde, jaký, který“. Státy světa. Protiklady: dlouhý x krátký, velký x 
malý, tlustý x hubený, vysoký x nízký, čistý x špinavý.  
Krátký příběh: Dětem se v lese ztratí kamarád Clive. Nemohou jej najít. Chloe se 
změní v orla, který začne Cliva hledat. Najde jej uprostřed lesa a přivede zpět.  
Úkol: Vymalování daných obrázků. Vystřiţení a lepení obrázků. Zakrouţkování 
správného objektu. Říkanky. Práce ve dvojicích: zaškrtni a pojmenuj. Předvedení 
příběhu formou divadelní hry.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci se zapojují se do krátkého rozhovoru. Popisují postavy a 
věci. Děti si dávají pokyny navzájem.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a 
zaškrtávání obrázků ve dvojicích.  
Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části.  
Prezentace příběhu: děti se navzájem ptají a odpovídají na otázky, aby získaly co 
nejvíce informací o příběhu. Např.v jaké zvíře se Chloe mohla změnit, atd.  
Výstup: ţák popisuje, co vidí a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a 
tancuje. Přednáší říkanky. 
 

2. ročník 
Probrané výukové celky  
 
ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2010 – 1. část :                   VE ŠKOLE (viz hodnotící zpráva září 2010)  
LISTOPAD, PROSINEC 2010 – 2. část : POCITY(viz hodnotící zpráva listopad 2010) 
Od 21. 12. 2010 – 3. část :     DOPRAVA - NA PŘECHODU 
 
 
 
 



 

 
 
 
Doprava - Na přechodu 
 
Témata výuky: Silnice, dopravní prostředky, bezpečnost na silnici. Opakování zvířat 
a předloţek, rozšíření slovní zásoby. Smysly. Přídavná jména a protiklady. Fakta a 
zajímavosti o deštném pralese. Opakování částí těla.  
Krátký příběh: Děti se vydají na procházku do přírody. Je krásný slunečný den. 
Najednou se na obloze objeví mraky, zdá se, ţe bude pršet. Děti se rychle 
rozběhnou, aby se včas dostaly domů. Jak běţí, jeden z chlapečků sklouzne do 
hluboké propasti – naštěstí se zachytí stromu, který roste při okraji. Ale nemůţe se 
vyškrábat ven z propasti. Chloe se přemění na opici, která vleze do propasti za 
kamarádem a na zádech jej vytáhne z propasti.  
Úkol: ţáci vybarvují dané obrázky, zpívají písničky v angličtině s pomocí pohybů 
celého těla. Vyhledávají předmětu, který mezi ostatní ve skupince nepatří. Připraví a 
následně hrají pexeso. Vyrábějí autobus z papíru. Nalepování nálepek s danou 
tématikou. Krouţkují správný objekt. Práce v páru – ústně vedou spoluţáka, jak projít 
labyrintem. Recitování říkanky. Správně seřazují sekvence barev.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci v krátkém rozhovoru říkají, co vidí a slyší. Navzájem si 
zadávají příkazy.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a 
zatrhávání správných objektů při práci v páru.  
Pochopení krátkého příběhu: Děti popisují hlavní postavy, prostředí a události v 
příběhu.  
Prezentace příběhu: Vyprávění příběhu, předvedení příběhu formou divadelní hry. 
Společné recitování říkanek z příběhu.  
Výstup: Ţák dokáţe najít a sledovat směr, který je zadán ústně pomocí 
jednoduchých pokynů. Rozumí a dokáţe popsat důleţitá fakta o ţivotě v deštném 
pralese. Rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe význam obecných ilustrací. 
Popisuje osoby a věci.  
         Mgr.ZdenkaDavidová  

        PR pracovník 


