
 
 

Měsíc květen – červen  2011 
 

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. 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 (viz hodnotící zpráva  březen, duben 2011) 
 
 
KVĚTEN, ČERVEN 2011 – 6. část: POČASÍ 
 

 
6. část: POČASÍ 

 
Popis počasí. Jaké je dnes počasí? Části oblečení. Spojky. Rozšíření slovní zásoby: 
slovesa pohybu. Předloţky „s, bez“. Rýmy v angličtině.  
Krátký příběh: Děti jdou na procházku. Jsou veselí, zpívají si, skákají a běhají. 
Nezpozorují před sebou velkou díru v zemi, kam najednou všichni spadnou. Chloe je 
chce zachránit, změní se ve strom, po kterém postupně všichni vylezou ven.  
 
 



 
 

 

 
Úkol: Ţáci zpívají a tancují podle anglických písniček. Vymalují dané obrázky. 
Hledají rozdíly mezi dvěma obrázky – práce ve dvojicích. Předvedení příběhu formou 
divadelní hry. Nalepují nálepky dle pokynů vyučujícího. Recitují říkanky.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci se navzájem ptají na počasí. Zapojují vzájemným 
zadáváním otázek a odpovídáním na téma jaké oblečení mají na sobě. Popisují 
osoby, místo, věci a události. Společná práce s mapou – klima v různých částech 
světa.  
Pochopení příběhu: Pochopení významu příběhu a sledování textu pomocí 
obrázků.  
Prezentace příběhu: Popis hlavních postav, místa, prostředí a událostí v této části.  
Výstup: Ţák reaguje na povely, které jsou zadávány ústně. rozumí slovíčkům a 
výrazům prezentovaným v angličtině. Při práci v párech zatrhává správné obrázky a 
pouţívá naučené anglické výrazy. Dokáţe pracovat v páru a konverzuje pomocí 
slovní zásoby, kterou ovládá. Ţák rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe 
význam z obecných ilustrací. Hraje hry v angličtině, recituje 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) 
 
PROSINEC 2010, LEDEN, ÚNOR  2011 – 3. část :  DOPRAVA - NA PŘECHODU 
                                                                             (viz hodnotící zpráva prosinec 2010) 
 
BŘEZEN, DUBEN 2011 – 4.část : OVOCE A NAKUPOVÁNÍ (viz hodnotící zpráva 

 březen, duben 2011) 
 
KVĚTEN 2011 – 5. část: ŢELVA A ZAJÍC 
 
ČERVEN 2011 – 6. část: O ZLATUŠCE A TŘECH MEDVÍDCÍCH 
 
 

5. část: ŢELVA A ZAJÍC 
 

 



 
 

 

Témata výuky: Rozšíření slovní zásoby - zvířátka. Protiklady. Opakování a rozšíření 
přídavných jmen, stupňování přídavných jmen. Opakování příkazů. Opakování jídla a 
nápoje. Fakta a zajímavosti o zajících a králících.  
Krátký příběh: Jeden zajíc potkal ţelvu a moc se jí smál, ţe je pomalá. Ţelva mu 
řekla, ţe je sice pomalá, ale ţe si s ním dá ráda závod na vrcholek hory. Zajíc 
souhlasil. Odstartovali, zajíc rychle a ţelva pomalu. Po několika minutách se zajíc 
otočil a viděl, ţe ţelva je hodně vzadu. Rozhodl se, ţe si odpočine a usnul. Ţelva ho 
po chvíli minula a pomalu se sunula na kopec. Kdyţ se zajíc probudil, ţelva byla na 
hoře a strašně se mu smála. Zvítězila.  
Úkol: ţáci vybarvují dané obrázky. Krouţkují správný objekt. Vystřihují a nalepují 
obrázky. Zpívají písničky v angličtině s pomocí pohybů celého těla. Práce v páru – 
děti si navzájem zadávají pokyny, který obrázek vybarvit. Připravují scény z příběhu. 
Práce v páru – děti si navzájem zadávají pokyny, který obrázek je potřeba 
zakrouţkovat. Recitují říkanky. Hledají předmět, který mezi ostatní ve skupince 
nepatří.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci si vzájemně zadávají otázky a odpovídají na téma věku a 
zdraví. , aby dostali co nejvíce informací. Popis postav, míst, věcí a událostí.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a 
zadávání povelů při práci v páru.  
Pochopení krátkého příběhu: Pochopení příběhu a sledování textu s pomocí 
obrázků.  
Prezentace příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v příběhu.  
Výstup: Ţák rozumí slovní zásobě, která je prezentována v angličtině, a při práci v 
páru zaškrtává obrázky. Spolupracuje ve skupince, zadává a odpovídá na otázky, 
účastní se dialogu. 
 

6. část: O ZLATUŠCE A TŘECH MEDVÍDCÍCH 
 
Témata výuky: Opakování počasí, rozvití slovní zásoby. Opakování oblečení. Další 
povely. Dny v týdnu. Fakta a zajímavosti o opech a opicích.  
Krátký příběh: O Zlatušce a třech medvídcích. Klasická pohádka o děvčátku, které 
zabloudilo v lese, dostane se do domečku, kde bydlí tři medvědi. Nejmenšímu 
medvídkovi poláme ţidli, sní kaši a usne v jeho postýlce. Po příchodu domů se 
medvědi nejdříve vyděsí, ale pak se se Zlatuškou skamarádí a Zlatuška s nimi 
zůstane bydlet v jejich chaloupce.  
Úkol: Ţáci zpívají písničky v angličtině s pomocí pohybů celého těla. Hledají 
předmět, který mezi ostatní ve skupince nepatří. Nalepují nálepky. Výtvarná práce – 
vyrábění čtyř loutek k příběhu a vyuţití je k vyprávění. Práce v páru – ústně vedou 
spoluţáka, jak projít labyrintem. Recitují říkanky.  



 
 
 
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci si vzájemně zadávají otázky a odpovídají na téma, jaké 
oblečení mají na sobě. Popisují postavy, místa, věci a události. Učí se zajímavosti a 
rozdíly mezi opi a opicemi.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a 
zadávání povelů při práci v páru. Rozpoznají určité domněnky a pocity.  
Pochopení krátkého příběhu: Děti rozumí významu slovíček z toho příběhu a jsou 
schopni sledovat text s pomocí obrázků.  
Prezentace příběhu: Ţáci popisují hlavní postavy, události a místa v příběhu. Mluví 
o příbězích, které se staly jim.  
Výstup: Ţák rozumí slovní zásobě, která byla prezentována v angličtině. Dokáţe najít 
a sledovat směr, který je zadán ústně pomocí jednoduchých pokynů. 
 

Květen, červen 2011 – uskutečněné aktivity 
 
Jako v předcházejících dvou letech, tak i letos se uskutečnilo v budově ZŠ a ZUŠ  
setkání rodičů budoucích prvňáčků. Rodičům byly předány informace o probíhající 
výuce anglického jazyka v 1. ročnících v pondělí 30. 5. 2011. Kaţdý rodič zde také 
dostal pro své dítě  přihlášku do nepovinného předmětu Aj ve školním roce 
2011/2012. 

Partner projektu Bc. Andrea Straussová s vedoucím manaţerem projektu Mgr. 
Irenou Michalčíkovou připravili pro rodiče dětí 2. tříd dotazníkové šetření číslo 4. Vzor 
Dotazníku č. 4 je přiloţen na konci této hodnotící zprávy. Rodiče tak měli moţnost 
anonymně vyjádřit své názory na výuku anglického jazyka, kterou navštěvují jejich 
děti. Rodičům, kteří vyplněné dotazníky odevzdali, děkujeme.  Partnerem projektu 
bude také provedena analýza vyplněných dotazníků, která bude zveřejněna na 
webových stránkách naší školy. 
 Zde na těchto webových stránkách školy v oblasti FOTOGALERIE byly 
umístěny nové fotografie dětí prvního i druhého ročníku. Děti byly foceny přímo ve 
vyučování anglického jazyka koncem května a začátkem června 2011. 
 

Hodnocení p. uč. Radky Popelkové  výuky Aj na konci školního roku 

2010/2011 
 

Máme za sebou druhý rok pilotní výuky Aj Super - Nature 1 a první rok pilotní výuky 

Aj Super – Nature 2 Helen Doron v rámci projektu Inovace a rozšíření výuky Aj na ZŠ Strání. 

Super- Nature 1 i 2 je rozdělena na 6 hlavních témat- výukových celků. Podrobný popis těchto 

celků je rozepsán v oblasti Dokumenty – Dokumenty Aj pro 1. a 2. ročník, kde jsou uvedeny 

vzorové hodiny, témata výuky i metodika. V jednotlivých hodnotících zprávách jsou také 

hlavní témata rozepsána podle toho, kdy jsou během školního roku probírána.  



 
 
 

Děti se s jednotlivými výukovými celky sžívaly bez obtíží, čemuž značně přispíval hravý 

styl této formy výuky. Proto za obrovskou snahu ve všech hodinách anglického jazyka bylo 

vysvědčení každého žáka na konci školního roku 2010/2011 ozdobeno jedničkou. Všemi 

tématy, které jsou součástí Super-Nature 1  si dobrovolně projdou noví prvňáčci, kteří 

nastoupí do ZŠ a ZUŠ Strání 1. září 2011. Budoucí druháci budou navazovat na Super-Nature 

2. Je to přímé pokračování Super-Nature 1 a je založeno na znalostech slovní zásoby, příběhů 

a písní. Cílem Super -Nature1 i 2 je milovat učit se anglicky. 

Budoucí třeťáci přejdou z formy výuky Helen Doron na běžnou výuku Aj podle 

školského vzdělávacího programu (ŠVP). Přeji všem dětem, aby se tento jazyk učily s oblibou. 

                     učitelka Aj Radka Popelková 

       

 

Plánovaná změna nepovinného předmětu Aj na povinný předmět  
 

Vzhledem k tomu, ţe výuka nepovinného předmětu anglický jazyk pro první a druhý 
ročník, která je součástí projektu Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ 
Strání,   končí k 31. 12. 2011, plánuje se zařazení výuky anglického jazyka od 
prvního ročníku jako povinného předmětu. I tato výuka bude probíhat metodou 
Helen Doron s vyuţitím interaktivních způsobů výuky, která  umoţňuje při výuce Aj 
zohlednit individuální nadání kaţdého ţáka a významnou měrou přispívá k celkové 
kvalitě výuky Aj na škole. Takto jiţ povinnou výuku povedou pedagogové, kteří 
budou proškoleni metodou Helen Doron, tím si zvýší svoji kvalifikaci a budou schopni 
vést vyučování za pomoci této metody. To přispěje k rozšíření, zkvalitnění a 
zefektivnění výuky Aj na ZŠ a ZUŠ Strání.  
 

 Mgr. Zdenka Davidová 

                              PR pracovník 

 

DOTAZNÍK č. 4 pro rodiče ţáků 2. ročníku 
 
 
 
 



 
        Mgr. Irena Michalíková 
        Bc. Andrea Straussová 


