
 

 
Měsíc září, říjen 2011 

 
Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

Třetí školní rok angličtiny na naší škole pro ţáky 1. a 2. tříd 
 

Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt, který má 
název Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání. TENTO 
PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.  
Výuka byla na naší škole podle projektu zahájena 1. září 2009 jako 
nepovinný předmět. Projekt je zaměřen na posílení atraktivnosti, 
rozšíření a zvýšení kvality výuky anglického jazyka na ZŠ a ZUŠ Strání 
zavedením výukové metody „Helen Doron Early English“ (HD) s vyuţitím 
interaktivních způsobů výuky. Tato výuková metoda umoţňuje při výuce 
Aj zohlednit individuální nadání kaţdého ţáka a významnou měrou 
přispívá k celkové kvalitě výuky Aj na škole. Výuka touto metodou byla 
zavedena do učebního plánu 1. a 2. tříd ZŠ a ZUŠ Strání. 
 
V současné době výuku Aj jako nepovinného předmětu navštěvují 
všichni ţáci z prvního i druhého ročníku – celkem 75 ţáků. Děti z 
jednotlivých tříd jsou rozděleny do zhruba stejně početných skupin a 
kaţdá skupina absolvuje dvě hodiny Aj týdně. Všechny skupiny v obou 
ročnících vyučuje p. uč. Radka Popelková.  
 
21 ţáků ze třídy I. A 
1. skupina: pondělí – 3. vyučovací hodina, pátek – 6. vyučovací hodina  
2. skupina: pondělí – 5. vyučovací hodina, pátek – 4. vyučovací hodina  
 
19 ţáků ze třídy I. B  
1. skupina: pondělí – 4. vyučovací hodina, pátek – 5. vyučovací hodina  
2. skupina: pondělí – 6. vyučovací hodina, pátek – 3. vyučovací hodina  
 
17 ţáků ze třídy II. A  
1. skupina: úterý – 3. vyučovací hodina, čtvrtek – 6. vyučovací hodina  



 
 
2. skupina: úterý – 5. vyučovací hodina, čtvrtek– 4. vyučovací hodina  
 
18 ţáků ze třídy II. B  
1. skupina: úterý – 4. vyučovací hodina, čtvrtek – 5. vyučovací hodina  
2. skupina: úterý – 6. vyučovací hodina, čtvrtek – 3. vyučovací hodina  
 
Kaţdý ţák, který navštěvuje výuku nepovinného předmětu Aj, obdrţel k 
1. 9. 2011 zdarma jednu sadu výukového materiálu – učebnici, pracovní 
sešit a CD v hodnotě 480 Kč. Veškerý výukový materiál je označen 
projektovou logolinií a je plně hrazen z finančních prostředků projektu. 
Všechny děti 1. a 2. ročníku budou vyučovány podle výukového 
programu, který je zaměřený na přírodu a ekologii. 

 
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  
 
Jiţ probrané výukové celky:  
 
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2011 - 1. část : JÁ JSEM SUPER – NATURE  
OD 24. ŘÍJNA 2011 – 2. část: NA FARMĚ 
 

STRUČNÝ POPIS PRVNÍ ČÁSTI - JÁ JSEM SUPER – NATURE 
Ţáci se za tuto dobu naučí mezi sebou představovat, poznají zvířata, 
přírodu, ovoce, počítání do 10, barvy, školní pomůcky, geometrické 
tvary, tvary slovesa „to – be – být,“ přivlastňovací zájmena. Budou jim 
představeny všechny hlavní postavy, které proţijí v průběhu roku šest  



 
 
nejrůznějších dobrodruţství. Tyto postavičky děti poznají v podobě 
ilustrací, které jsou nakreslené na obrazech většího formátu. 
Nejhlavnější průvodkyní je kouzelná malá holčička Chloe, nadpřirozená 
bytost – tedy Super Nature,  
která díky svým schopnostem proměňovat se ve zvířata, rostliny nebo v 
cokoli ţivého pomáhá svým kamarádům a spoluţákům řešit jejich  
kaţdodenní problémy a starosti a společně s nimi zaţívá mnohá 
dobrodruţství. V první části JÁ JSEM SUPER - NATURE se Chloe 
promění v ţirafu, aby pomohla vyděšené kočičce slézt ze stromu. Děti 
budou s tímto příběhem seznámeny pomocí obrázků i formou divadelní 
hry. Ţáci jiţ v první části recitují říkanky, vybarvují dané obrázky, 
krouţkují správné objekty, spojují předměty, které k sobě patří. Zpívají 
písničky v angličtině s pomocí pohybů celého těla. Ţáci si vzájemně 
zadávají otázky a získávají odpovědi, aby dostali co nejvíce informací. 
Ptají se sebe navzájem, jaká barva školní brašny je jejich nejoblíbenější 
a jakou barvu má jejich školní brašna. Učí se porozumět slovíčkům, která 
byla dětem představena v angličtině a vzájemně si zadávají povely při 
práci v páru. 

 
STRUČNÝ POPIS DRUHÉ ČÁSTI – NA FARMĚ 

 
Témata výuky: Domácí a hospodářská zvířata. Pocity: veselý, smutný, 
vylekaný. Přídavná jména: velký x malý. Předloţky na, pod, v, k. Co 
najdeme v přírodě. Slovesa pohybu. Pocity. Rozkazovací způsob. 
Rozšíření slovní zásoby: barvy.  
Krátký příběh: Děti se rozhodnout přejít přes velké pole. Najednou se 
proti nim vyřítí rozzuřený býk. Děti se polekají, ale Chloe se změní v 
krávu. Býk se zklidní, je spokojený, protoţe má kamarádku.  
Úkol: Vymalování daných obrázků. Vystřiţení a lepení obrázků. 
Předvedení dialogu v párech. Zakrouţkování správného objektu. 
Předvedení příběhu formou divadelní hry. Práce ve skupinkách. 
Vytvoření farmy a zemědělských zvířat. Nalepování nálepek  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: ţáci vyjadřují, která zvířata mají rádi, a která ne. 
Zapojují se do krátkého rozhovoru, ptají se a odpovídají na otázky, 
týkající se zemědělských zvířat. Otázky a odpovědi na pocity ostatních.  



 
 
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v 
angličtině.  
Pochopení příběhu: Popis hlavních postav, prostředí a událostí v této 
části.  
Prezentace příběhu: popis lidí a věcí.  
Výstup: ţák rozumí krátkým jednoduchým anglickým povelům, které 
jsou zadávány ústně. Účastní se her v angličtině, zpívá písničky a 
tancuje. Přednáší říkanky. 
 

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: Ţelva a zajíc  
6.část: O Zlatušce a třech medvídcích 
 
Jiţ probrané výukové celky:  
 
ZÁŘÍ , ŘÍJEN 2011 - 1. část : VE ŠKOLE 
 
STRUČNÝ POPIS PRVNÍ ČÁSTI : VE ŠKOLE 
Témata výuky: Předměty ve třídě, nábytek ve třídě. Čísla 1-10. 
Předloţky „nahoru, dolů, dokola, pod, nad, na, v“. Opakování barev. 
Stupňování přídavných jmen. Opakování a rozšíření slovní zásoby – 
zvířata. Fakta a zajímavosti o ţirafě.  
Krátký příběh: opakování příběhu ze Super-Nature 1 o kočce na 
stromě.  
 



 
 

Úkol: ţáci recitují říkanky, vybarvují dané obrázky. Krouţkují správný 
objekt. Spojují předměty, které k sobě patří. Práce v páru – ústně vedou 
spoluţáka, jak projít labyrintem. Zpívají písničky v angličtině s pomocí 
pohybů celého těla.  
Okruh působnosti, kontrola pochopení látky  
Sociální interakce: Ţáci si vzájemně zadávají otázky a získávají 
odpovědi, aby dostali co nejvíce informací. Ptají se sebe navzájem, jaká 
barvy školní brašny je jejich nejoblíbenější a jakou barvu má jejich školní 
brašna. Popis postav a věcí.  
Pochopení jazyka: Porozumění slovíčkům, která byla představena v 
angličtině a zadávání povelů při práci v páru.  
Pochopení krátkého příběhu: Děti tento příběh znají z minulého roku. 
Zde se očekává důkladnější popis hlavních postav, prostředí a událostí v 
příběhu za pomoci rozvité angličtiny.  
Prezentace příběhu: Předvedení příběhu formou divadelní hry.  
Výstup: Ţák spolupracuje ve skupince, je schopen předat jednoduchý 
vzkaz s pouţitím základní slovní zásoby a syntaktických větných 
struktur. Dokáţe najít a sledovat směr, který je zadán ústně pomocí 
jednoduchých pokynů. Rozumí informacím z obrazových dat, tzn. chápe 
význam obecných ilustrací. 
 
Více informací o vzorových hodinách a také o tématech výuky, metodice 
se dozvíte na těchto webových stránkách projektu v oblasti Dokumenty.  
Vzorová hodina pro 1. a 2. ročník  
Témata výuky, metodika pro 1. a 2. ročník  
Metodika ( + učební plán) pro 1. a 2. ročník 
        Mgr. Zdenka Davidová 
        PR pracovník 


