
 
 

 
Měsíc říjen 2010 

 
Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

 
Druhý rok angličtiny na naší škole pro žáky 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.  

 

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

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

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

povzbudit  svou přítomností.  

 

Časové rozvržení 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 

 

1. ročník 
Probrané výukové celky: 

 

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

                                                 2010) 
 

Od 25. 10. 2010    2. část: NA FARMĚ  

 

Témata výuky: Domácí a hospodářská zvířata. Pocity: veselý, smutný, vylekaný. 
Přídavná jména: velký x malý. Předložky na, pod, v, k. Co najdeme v přírodě. 
Slovesa pohybu. Pocity. Rozkazovací způsob. Rozšíření slovní zásoby: barvy.  
Krátký příběh: Děti se rozhodnout přejít přes velké pole. Najednou se proti nim vyřítí 
rozzuřený býk. Děti se polekají, ale Chloe se změní v krávu. Býk se zklidní, je 
spokojený, protože má kamarádku.  
Úkol: Vymalování daných obrázků. Vystřižení a lepení obrázků. Předvedení dialogu 
v párech. Zakroužkování správného objektu. Předvedení příběhu formou divadelní  



 
 
 
hry. Práce ve skupinkách. Vytvoření farmy a zemědělských zvířat. Nalepování 
nálepek  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: žáci vyjadřují, která zvířata mají rádi, a která ne. Zapojují se 

do krátkého rozhovoru, ptají se a odpovídají na otázky, týkající se zemědělských 
zvířat. Otázky a odpovědi na pocity ostatních.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině.  
Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části.  
Prezentace příběhu: popis lidí a věcí.  
Výstup: žák rozumí krátkým jednoduchým anglickým povelům, které jsou zadávány 

ústně. 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) 

 

 

 

    
Mgr. Zdenka Davidová  
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