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Anotace  
 
Projekt se zabývá slovní zásobou v anglickém jazyce. Je zaměřen na snadnější a trvalejší 
osvojování sloves ve spojení převážně s podstatnými jmény - na tzv. kolokace. K tomuto účelu 
slouží soubor aktivit a her, které vybranou oblast slovní zásoby rozvíjejí. Je určen žákům 2. stupně 
základních škol. 
 

Výstup 
 
Metodika – viz jednotlivé pracovní listy  

 
Materiální a organiza ční zabezpečení   
 
Učitel do svých běžných hodin průběžně zařazuje aktivity a hry zaměřené na vybranou slovní 
zásobu, které podporují osvojování sloves ve vztazích s podstatnými jmény. 

 

Průběh realizace 
 
Časový harmonogram  
 
03/2009 - 04/2009  analýza potřeb žáků  
05/2009 příprava řešení 
06/2009 – 09/2009 příprava jednotlivých aktivit a her 
10/2009 – 11/2009  ověřování aktivit a her se žáky 
12/2009 úpravy aktivit a her 
01/2010 nové ověřování aktivit a her po úpravách 
02/2010 – 03/2010 příprava příspěvku na pedagogickou konferenci 
04/2010 – 06/2010 příprava příspěvku do sborníku 
 
 



Věcný pr ůběh 
  
Analýza potřeb žáků – proběhla v 7. a 8. ročníku ve vyučovací hodině písemným vypracováním 
tří zadaných úkolů. Následně se stanovily výsledky analýzy a cíl projektu. 
Příprava řešení – sumarizace vybrané slovní zásoby a způsobů jejího osvojování efektivní a 
zábavnou formou. 
Příprava jednotlivých aktivit a her  – vlastní tvorba pracovních listů a her. 
Ověřování aktivit a her se žáky – proběhlo v 7. - 9. ročnících ZŠ zařazením do běžných hodin 
anglického jazyka. 
Úpravy aktivit a her  – proběhly na základě postřehů vyučujícího, které získal v hodinách během 
ověřování her a aktivit. 
Nové ověřování aktivit a her po úpravách - proběhlo opět jejich zařazením do běžných hodin 
anglického jazyka. 
Příprava příspěvku na pedagogickou konferenci - příprava prezentace. 
Příprava příspěvku do sborníku – konečná úprava pracovních listů a her s metodickými pokyny. 
 

Závěr 
 
Přínos pro realizátory projektu  
 
Osvojování slovní zásoby ve vztazích zábavnou formou vede u žáků k snadnějšímu a trvalejšímu 
zapamatování vybrané slovní zásoby. 
 
Přínos pro žáky  
 
Jednotlivé aktivity a hry rozvíjejí následující kompetence: 
 
kompetence komunikativní – efektivní rozšiřování slovní zásoby v anglickém jazyce, 
kompetence sociální – práce ve dvojicích nebo skupinách, respektování daných pravidel i sebe 
samých, 
kompetence k učení – podpora osvojování slovní zásoby ve vztazích, 
kompetence k řešení problémů - řešení různých typů cvičení, 
kompetence pracovní - příprava hry, zapisování slovíček. 
 
Jednotlivé aktivity a hry rozvíjejí slovní zásobu efektivní a zábavnou formu, zapojují všechny žáky, 
jsou vhodné i pro žáky s poruchami učení.   
 

Přílohy 
 
V rámci projektu byl vytvořen kopírovatelný soubor aktivit a her, které podporují osvojování 
vybrané slovní zásoby ve vztazích, slouží k jejímu procvičování a opakování. 


