
 
 

Měsíc únor 2010 

 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

 
1. září 2009 byla zahájena na naší ZŠ a ZUŠ Strání v 1. a 2. ročníku pilotní výuka anglického 

jazyka (Aj) Super – Nature, Helen Doron v rámci realizace projektu Inovace a rozšíření výuky 

Aj na ZŠ Strání.  

Ţáci prvních a druhých tříd pod vedením p. uč. Radky Popelkové zvládly do konce 

února 2010 následující výukové celky ( části ) Super – Nature 1: 

První část pod názvem JÁ JSEM SUPER – NATURE děti zvládly během září a 

prvních dvou týdnů měsíce října 2009 (hodnotící zpráva za měsíc září). Ţáci prvních a 

druhých tříd ihned navázaly  na část druhou, která má název  NA FARMĚ ( hodnotící zpráva 

za měsíc listopad). Tomuto učebnímu tématu se děti věnovaly do 7. prosince 2009. Ihned 

navázali na část třetí, která má název  NA PROCHÁZCE, NAŠE TĚLO. Tomuto tématu se 

děti pod vedením p. učitelky věnovaly do konce měsíce února 2010.   

 

STRUČNÝ POPIS TŘETÍ ČÁSTI – NA PROCHÁZCE, NAŠE 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. Vystřižení a lepení obrázků. Zakroužkování správného 

objektu. Říkanky. Práce ve dvojicích: zaškrtni a pojmenuj. Předvedení příběhu formou 

divadelní hry. 

Okruh působnosti, kontrola pochopení látky 

Sociální interakce: Žáci 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: žák popisuje, co vidí a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a tancuje. 

Přednáší říkanky. 

 

 

 

 



 
 

Hospitační kontrola  

 
25. 2. 201 proběhla hospitační kontrola za účasti Mgr. Ireny Michalčíkové v úloze hlavní 

manaţerky projektu, zástupce SRPDŠ Bc. Václava Končitíka jako supervize odborného 

dohledu (od 1. ledna 2010 p. Václav Končitík zastupuje  p. Andreu Straussovou, která 

v minulém roce vykonávala stejnou funkci ). 

          Mgr. Zdenka Davidová 

                 PR pracovník 


