
 
 

Měsíc leden- únor 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. 

2. 12. 2010 a 8. 2. 2011 proběhl na naší škole v učebně angličtiny  pro rodiče 

žáků 1. a 2. tříd DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Do výuky anglického jazyka, kterou vedla p. uč. Radka Popelková, se přišla 

podívat asi polovina rodičů. Na jejich tvářích byla po celou dobu vidět spokojenost  
z toho, co jejich děti  ve výuce dokáţí. Věříme, ţe rodiče tak nabyli přesvědčení o 
správném efektu výuky a ţe získali představu o tom, co znamená učit děti metodou 
Helen Doron. Ti, kteří se na Den otevřených dveří nemohli dostavit, mají moţnost  
výuku navštívit v kterýkoli jiný den. Prvňáčci i druháci za svoji pečlivou půlroční práci 
byli odměněni na pololetní vysvědčení jedničkou. Gratulujeme a přejeme mnoho 
dalších úspěchů v hodinách anglického jazyka.  

Následně po zhlédnutí vyučování měli rodiče moţnost vyjádřit své pocity 
formou odpovědí na otázky obsaţené v  Dotazníku č. 3. Výsledky šetření jsou 
zobrazeny na webových stránkách tohoto projektu: Dokumenty – Dotazníky. 

31. 1. 2011 byli informováni rodiče předškolních dětí v mateřské škole Strání o 
výuce anglického jazyka v 1. a 2. ročníku. Podrobné informace o projektu  předaly 
Mgr. Irena Michalčíková – ředitelka školy jako hlavní manaţer projektu a Mgr. Alena 
Ţďárská – asistent hlavního manaţera projektu. 

 

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 2011 – 4. část : RODINA A DOMOV 



 
 

 

4.část: Rodina a domov  
 
Témata výuky: Zařízení pokoje. Části domu. Pouţití a tvary slovesa „to have – mít“. 
Členové rodiny. Rozšíření slovní zásoby: barvy očí a vlasů. Rozšíření slovní zásoby: 
zvířata a předloţky. Budoucí čas. Protiklady: blízko x daleko, dolů x nahoru.  
Krátký příběh: Babička je na procházce kolem rybníka. Dívá se na sebe v odraze 

rybníka. Do vody ji přitom spadnou brýle. Volá o pomoc, přiběhne její vnučka Chloe. 
Změní se v rybu, skočí do rybníka a brýle babičce vyloví.  
Úkol: Děti vymalují dané obrázky. Poskládají dům z papíru. Zakrouţkují správný 
objekt. Připraví a hrají hru Bingo. Vyrobení a skládání puzzle na téma „místnost“. 
Hledají rozdíly mezi dvěma obrázky – práce ve dvojicích  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci říkají, co mají a nemají rádi. Zapojují se vzájemným 
zadáváním otázek a odpovídáním.  
Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této části.  
Prezentace příběhu: Děti říkají, jakým zvířetem by se rády staly, kdyby měly 

schopnosti jako Chloe.  
Výstup: ţák popisuje, co vidí a slyší. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a 

tancuje. Přednáší říkanky. Děti si navzájem dávají příkazy. 
 

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) 
 
Mgr. Zdenka Davidová 

         PR pracovník 
 


