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Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 
 

 

 

Projekt Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání končí 

 
Ke dni 31. 12. 2011 končí pilotní výuka Aj Super – Nature, Helen Doron pro 1. a 
2. ročník. Tato výuka byla zahájena na naší škole 1. září 2009 v rámci realizace 
projektu Inovace a rozšíření výuky Aj na ZŠ Strání.  Projekt byl spolufinancován 
evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projevily o něj 
zájem i jiné školy. Jednou z nich je v současné době ZŠ Planá nad Lužnicí. V rámci 
vzájemné komunikace jí předáváme zkušenosti organizační, personální, materiální i 
finanční. 
 Přestože projekt Aj končí 31. 12. 2011, výuka současných žáků v 1. a 2. 
ročníku spadá pod projekt do konce školního roku 2011/2012. V dalším školním 
roce 2012/2013  se výuka Aj pro žáky 1. a 2. tříd zavede do povinných 
předmětů. Pro tyto žáky bude aktualizován školní výukový program, metodika a 
vzorové hodiny angličtiny, podle kterých bude výuka probíhat i po skončení projektu.  
Hodnocení žáků bude i nadále zcela motivační. Na tento program navazuje klasická 
výuka 3. ročníku. V současné době vyučující anglického jazyka ověřuje, zda žáci, 
kteří prošli projektovou výukou v 1. a 2. ročníku, mají snadnější vstup do klasické 
výuky Aj ve 3. ročníku. Výuka je také obohacena prostřednictvím moderní 
technologie – interaktivní tabule. 
 ZŠ a ZUŠ Strání je venkovskou školou příhraničního regionu. Úspěšné 
rozšíření výuky angličtiny, zavedení celosvětově uznávané a doporučované formy 
výuky a využití moderních metod vzdělávání přineslo škole publicitu a prestiž, což 
přispělo k oživení regionu, do kterého se inovace ve vzdělávání dostávají s velkým 
zpožděním. V rámci projektu byla zřízena jazyková učebna, která i po skončení 
projektu bude využívaná k výuce anglického jazyka.  
 

I. A, B ve školním roce 2011/2012 
 
První ročník je v začínající fázi učení Aj – SUPER NATURE 1. Učivo 
v této fázi na celý školní rok je rozděleno do 6 částí: 
  



 
 
1.část: Já jsem Super-Nature  
2.část: Na farmě  
3.část: Na procházce  
4.část: Rodina a domov  
5.část: Narozeniny  
6.část: Počasí  
 
Již probrané výukové celky:  
 
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2011 - 1. část : JÁ JSEM SUPER – NATURE  
                                  (popis v hodnotící zprávě – září, říjen 2011) 
ŘÍJEN 2011 –            2. část: NA FARMĚ 
                                  (popis v hodnotící zprávě – září, říjen 2011) 
  
PROSINEC 2011 –    3. část: NA PROCHÁZCE – MOJE TĚLO 
 

Na procházce – Moje 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. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Zbývající  výukové celky budou průběžně probírány podle časového plánu do 
konce školního roku 2011/2012. Rozpis jednotlivých celků je uveden v oblasti 

Dokumenty; Dokumenty Aj pro 1. ročník; Témata výuky, metodika. 
 

 
 

II. A, B ve školním roce 2011/2012 
 

Druhý ročník se věnuje druhé části SUPER – NATURE 2. Je to část, 
která plynule navazuje na první část SUPER – NATURE 1. Učivo na celý 
školní rok je zde rozděleno do 6 částí: 
 
1.část: Ve škole  
2.část: Pocity  
3.část: Doprava  
4.část: Ovoce a nakupování  
5.část: Želva a zajíc  
6.část: O Zlatušce a třech medvídcích 
 
Již probrané výukové celky:  
 
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2011 -    1. část : VE ŠKOLE 
                                           (popis v hodnotící zprávě – září, říjen 2011) 
 
LISTOPAD, PROSINEC 2011 –  2. část: POCITY 
                                           (popis v hodnotící zprávě – září, říjen 2011) 
 
PROSINEC 2011 –    3. část: DOPRAVA – NA PŘECHODU 
 
 

 
 
 
 



 
 

Doprava - Na přechodu 
 

Témata výuky: Silnice, dopravní prostředky, bezpečnost na silnici. Opakování zvířat 
a předložek, rozšíření slovní zásoby. Smysly. Přídavná jména a protiklady. Fakta a 
zajímavosti o deštném pralese. Opakování částí těla.  
Krátký příběh: Děti se vydají na procházku do přírody. Je krásný slunečný den. 
Najednou se na obloze objeví mraky, zdá se, že bude pršet. Děti se rychle 
rozběhnou, aby se včas dostaly domů. Jak běží, jeden z chlapečků sklouzne do 
hluboké propasti – naštěstí se zachytí stromu, který roste při okraji. Ale nemůže se 
vyškrábat ven z propasti. Chloe se přemění na opici, která vleze do propasti za 
kamarádem a na zádech jej vytáhne z propasti.  
Úkol: žáci vybarvují dané obrázky, zpívají písničky v angličtině s pomocí pohybů 
celého těla. Vyhledávají předmětu, který mezi ostatní ve skupince nepatří. Připraví a 
následně hrají pexeso. Vyrábějí autobus z papíru. Nalepování nálepek s danou 
tématikou. Kroužkují správný objekt. Práce v páru – ústně vedou spolužáka, jak projít 
labyrintem. Recitování říkanky. Správně seřazují sekvence barev.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Žáci v krátkém rozhovoru říkají, co vidí a slyší. Navzájem si 
zadávají příkazy.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v angličtině a 
zatrhávání správných objektů při práci v páru.  
Pochopení krátkého příběhu: Děti popisují hlavní postavy, prostředí a události v 
příběhu.  
Prezentace příběhu: Vyprávění příběhu, předvedení příběhu formou divadelní hry. 
Společné recitování říkanek z příběhu.  
Výstup: Žák dokáže najít a sledovat směr, který je zadán ústně pomocí 
jednoduchých pokynů. Rozumí a dokáže popsat důležitá fakta o životě v deštném 
pralese. Rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe význam obecných ilustrací. 
Popisuje osoby a věci. 
 
Zbývající  výukové celky budou průběžně probírány podle časového plánu do 
konce školního roku 2011/2012. Rozpis jednotlivých celků je uveden v oblasti 

Dokumenty; Dokumenty Aj pro 2. ročník; Témata výuky, metodika. 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Děkujeme všem členům projektového týmu za velmi dobrou 
spolupráci při realizaci tohoto projektu. 

 



 

 

Projektový tým 

 
Hlavní manažer projektu:  

Mgr.Irena Michalčíková  
 

Asistent hlavního manažera projektu:  
Mgr.Alena Žďárská  

 
Ekonom projektu:  

Eva Knotková  
 

Webmaster:  
Mgr.Iva Stupková  

 
PR pracovník:  

Mgr.Zdenka Davidová  
Mgr.Michael Mazánik  

 
Vedoucí tvůrců VP:  
Mgr.Michael Mazánik  

 
Tvůrci VP + vzorové hodiny:  

Bc.Dagmar Halodová  
Radka Popelková  

Mgr.Iveta Popelková-Gibalová  
 

Učitelé:  
Bc.Dagmar Halodová  

Radka Popelková  
Mgr.Iveta Popelková-Gibalová  

 
Supervize odborného řešení projektu:  

Ing.Miroslava Kořínková  
 

Supervize odborných řešitelů projektu:  
SRPDŠ - Bc.Václav Končitík  
SRPDŠ - Andrea Straussová 

 



 

 

 
 

 

 
V rámci tříleté perfektní komunikace mezi jednotlivými členy 

úspěšně fungovala oblast organizační, personální, materiální i 
finanční. 

 
 
 

Děkujeme všem rodičům žáků aktivně zapojených do  pilotní výuky 
anglického jazyka pro školní rok 2009/2010 – 2011/2012. 

Prostřednictvím vyplněných dotazníků, vysoké dobrovolné 
rodičovské účasti na hodinách anglického jazyka a průběžné 

vzájemné spolupráce jsme snáze dokázali dětem výuku anglického 
jazyka co nejvíce  přiblížit a zpestřit. 

 
 

Děkujeme všem dětem, které byly aktivně zapojeny do pilotní výuky 
anglického jazyka ve školním roce 2009/2010 – 2011/2012.  

Děti se s jednotlivými celky sžívaly bez obtíží, čemuž značně 
přispíval hravý styl této formy výuky.  Za obrovskou snahu v 

hodinách anglického jazyka bylo každé vysvědčení žáka na pololetí 
i na konci školního roku ozdobeno jedničkou. Věříme, že i nadále se 

děti budou anglický jazyk učit s oblibou. 
 

Mgr. Zdenka Davidová 
   PR pracovník 


