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Metodika a využití pomůcek pro žáky ze základní školy 

 ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 

 
VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA  

Charakteristika:  

Set pomůcek k výuce anglického jazyka jsme vybrali s ohledem k názorné a aktivní výuce pro žáky 

3. až 5. ročníků.  Cílem je zajistit co nejlepší procvičování speellingu, sestavování vět, tvoření otázek                  

a odpovědí, a to zábavnou formou. Interaktivita je u starších dětí často podceňována. Pomocí hry, názoru, 

skupinové práce a zejména aktivního zapojení žáků si tak žáci mohou procvičovat anglickou gramatiku, 

výslovnost, konverzaci, a to přirozeně a aktivně. 

 

Možnosti využití:  

Pomůcky budou využívány v jednotlivých hodinách zejména při výuce anglického jazyka od 3. do 5. ročníků. 

Na naší malotřídní škole je někdy obtížné vyučovat anglický jazyk ve spoji např. 4. a 5. ročník. Dané 

didaktické pomůcky lze využít ke skupinové práci, k samostatné práci, ale i při individuální výuce se žáky 

s SPU. Pomůcka je umístěna v kabinetu AJ a mají k ní mít přístup všichni vyučující anglického jazyka. 

Karty z pomůcky Dida mohou kromě názorné výuky sloužit k celoroční prezentaci v učebně anglického 

jazyka podle témat. 

První hra slouží k procvičování přítomných časů. Při hře můžeme ještě doplnit o výběr tvořit věty kladné, 

záporné nebo otázky. Pomůcku si mohou jednotliví vyučující dotvářet podle tématu i počtu žáků. Kartičky 

se slovesy lze využít také jako flashcards. Výhodou hry je její variabilnost /dvě hry v jedné/. 

Nejprve si děti zahrají pexeso, čímž si ujasní slovíčka, která třeba neznají a následně mohou hrát hru na 

přítomný čas prostý a průběhový. 

 

Hra je velice vhodná zejména pro děti se specifickými potřebami, kde názor a interaktivita hraje důležitou 

roli. 

 

Seznam vzdělávacích pomůcek při výuce anglického jazyka: 

- seznam pomůcek je v jednotlivých oblastech, včetně internetových odkazů a cenové kalkulace 

 

1. Stolní hra - NOW OR EVERY DAY? (přítomný čas prostý a průběhový) 

Stolní hra k procvičení přítomného času prostého a průběhového v angličtině  

2 hry v 1 (určeno pro výuku angličtiny 3. a 4. třída ZŠ) 

Počet hráčů: 2 a více (vhodné i pro dyslektiky, kterým se často pletou zájmena v angličtině) 

- https://www.anglictina-hry.cz/now-or-every-day          

Tato hra je naprosto perfektním pomocníkem při výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ, děti si hravou 

formou osvojí 35 sloves prostřednictvím krásných obrázků, které jsou vytištěny na tvrdém kvalitním kartonu, 

takže samotné provedení hry zaručuje možnost častého použití v mnoha třídách nebo skupinách.  
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Hra se dá realizovat v různých formách – od klasického pexesa – hledání a nacházení dvojic, přes rozptýlení 

všech karet po třídě, kdy děti chodí, zapamatují si sloveso a pak ho zapíší do svého sešitu i s českým 

ekvivalentem, popřípadě ve všech třech tvarech u nepravidelných sloves. Dále se nabízí využití procvičení 

dvou přítomných časů, kdy děti po zatočení a hození kostkou tvoří věty v daném čase. 

Hra lze využít i se staršími žáky a dospělými, je možnost vyrobit kartičky s písmeny, každé písmeno 

symbolizovalo určitý gramatický čas – přehled časů budou mít žáci napsaný na tabuli a pak už jen volí osobu, 

sloveso a čas, který si vylosují. 

Cena - 639,- Kč 

 

Možnost využití: v hodinách anglického jazyka pro skupinovou práci od 3. roč do 5. roč., individuálně 

s dětmi se SPU nebo při intervenčních hodinách 

Místo uskladnění: v kabinetu AJ a mají k ní přístup všichni vyučující anglického jazyka vč. asistentů 

 

2. Stolní hra – Výslovnost angličtiny - 2 stolní hry v 1 

 - slouží k výuce a pochopení anglické výslovnosti   

Výuka správné anglické výslovnosti je u nejmenších dětí to nejdůležitější. 

- https://www.anglictina-hry.cz/vyslovnost-anglictiny-od-zacatku#detail-anchor-description  

 

Žák díky této aktivitě systematicky nacvičuje výslovnost jednotlivých hlásek. Je možnost hledat dvojice  

a nacvičovat výslovnost ve vytvořených větách s jednotlivými slovy. Dále je možné pracovat se slovníkem 

a hledat stejné fonémy u jiných slov. Díky této obměně žák pochopí, jak se ve slovech vyslovují jednotlivé 

hlásky, díky tomu dojde k ještě většímu zapamatování a upevnění. Tato "překvapující" slova je možné vypsat 

na kartičky, abychom se k nim mohli vrátit a přiřadit ke "správným" slovům. Zkoušet lze také rozeznávat 

jednotlivá slova podle výslovnosti. Před žáka se vloží příslušná dvojice slov a přehraje se výslovnost pomocí 

online slovníku, žák zvedne kartičku a také opakuje, které slovo bylo zrovna vysloveno. S mladšími žáky se 

zkouší pexeso, krásně se přitom procvičuje výslovnost. Zvládají i jednoduché věty s danými slovy.  

 

Cena - 639,- Kč 

 

Možnost využití: v hodinách anglického jazyka pro skupinovou práci od 3. roč. do 5. roč., individuálně 

s dětmi se SPU nebo při intervenčních hodinách 

Místo uskladnění: v kabinetu AJ a mají k ní přístup všichni vyučující anglického jazyka vč. asistentů 
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3. Anglická sada obrázkových karet DIDA 

Sada obsahuje 214 ilustrovaných karet s anglickými texty.  

S pomůckou lze obsáhnout základní slovní zásobu. Dětské obrázky navodí příjemnou atmosféru  

a vytvoří pozitivní vztah k cizímu jazyku a atmosféru hry.  

Pomůcku je vhodné použít zejména pro mladší žáky pro seznámení s jazykem, při prvopočáteční výuce.  

Složení pomůcky – balení obsahuje karty k níže uvedeným tématům: 

Jdeme do školy; Školní taška; Barevné kolo; Umíme počítat; Moje rodina; Moje tělo; Oblečení; Snídaňový 

stůl; Na zahradě; Hračkářství; Divoká zvířata; Domácí zvířata; Počasí.   

Na pomoc učitelům je přiložena i příručka s praktickými tipy, hry a rady od zkušených učitelů. Její obsah 

velice usnadní přípravu do hodiny. 

 

Cena - 3 790,- Kč 

- https://www.novadida.cz/eshop/produkt/3-anglicka-dida/  

 

Možnost využití: v hodinách anglického jazyka pro skupinovou práci od 3. roč do 5. roč., individuálně 

s žáky se SPU nebo při intervenčních hodinách 

Místo uskladnění: kabinet AJ, učebna AJ 
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Příloha č.1  

Metodika a využití pomůcek pro žáky ze základní školy 

ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí 
(školní rok 2021/2022) 

 

Set pomůcek k výuce anglického jazyka 
Fotodokumentace 
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