
 
 

 

Měsíc březen - duben 2011 
 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 
 

Druhý školní 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. 

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, LEDEN 2011 – 3. část: NA PROCHÁZCE – MOJE TĚLO 

(viz hodnotící zpráva prosinec 2010) 
 

ÚNOR, BŘEZEN 2011 – 4. část : RODINA A DOMOV (viz hodnotící zpráva leden,  
                                                                                        únor 2011) 
DUBEN 2011- 5. část:  NAROZENINY 
 
 
 
5.část: 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 
se změní 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. 
 

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) 
 
PROSINEC 2010, LEDEN, ÚNOR  2011 – 3. část :  DOPRAVA - NA PŘECHODU 
                                                                             (viz hodnotící zpráva prosinec 2010) 
 
BŘEZEN, DUBEN 2011 – 4.část : OVOCE A NAKUPOVÁNÍ 
 
 
 
4.část: Ovoce a nakupování  

 
Témata výuky: Ovoce. Matematika, počítání pozpátku. Zvířátka v zoo. Předloţky a 

předloţky ve frázích. Emoce. Fakta a zajímavosti o ţabách a ropuchách. 
Krátký příběh: Chloe jde nakupovat ovoce se svojí mámou. K mámě se přitočí 

zloděj, vytrhne jí kabelku z ruky a utíká pryč. Chloe se změní ve velkého psa, zloděje 
dohoní a zadrţí. Policajt jej pak odvede.  
Úkol: ţáci vybarvují dané obrázky. Předvádějí krátký rozhovor. Zpívají písničky v 
angličtině s pomocí pohybů celého těla. Vyhledávají předmět, který mezi ostatní ve 
skupince nepatří. Práce v páru – ústně vedou spoluţáka, jak projít labyrintem. Hledají 
rozdíly mezi dvěma obrázky. Připraví a hrají bingo na téma pocity. Vyrábějí ţabku z 
papíru.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky. 



 
 
Sociální interakce: Ţáci si vzájemně zadávají otázky a odpovídají. Krátký rozhovor 
na téma co mají a nemají rádi. Krátký rozhovor na téma, čím by mohli být.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a 
zadávání povelů při práci v páru.  
Pochopení krátkého příběhu: pomocí jednoduchých otázek a odpovědí učitel zjišťuje 
porozumění příběhu v angličtině.  
Prezentace příběhu: Předvedení příběhu formou divadelní hry.  
Výstup: Ţák popisuje osoby a věci. Rozumí rozdílům mezi ţábami a ropuchami, 

dokáţe je popsat. Rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe význam 
obecných ilustrací. Zapojuje se do práce ve skupince při odpovídání na otázky 
zadané učitelem a spoluţáky. 
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