
 
 

 

Měsíc duben 2009 

 
Realizační tým projektu Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání se 

v měsíci dubnu podílel: 

 

1. Na dokončení školského vzdělávacího programu (ŠVP) anglického jazyka pro 1. a 2.  

    ročník. 

2. 3. března 2009  proběhlo výběrové řízení na dovybavení učeben anglického jazyka. 

     Předmětem jednání byla "dodávka a montáţ vybavení jazykové učebny a dodávka  

     výpočetní techniky pro administrativu". Vyhrála  firma KLASSA plus, s.r.o., která  

     splnila nejlépe poţadavky. Smlouva s tímto dodavatelem byla podepsána 27.3. 2009. 

     V současné době je v učebně vyměněna elektroinstalace a jsou provedeny zednické a   

     malířské práce. Kompletní dokončení prací včetně instalace nábytku a techniky je dle  

     smlouvy naplánováno na 31. 5. 2009. Součástí učebny bude i interaktivní     tabule  

     a bude tak moţné v hodinách anglického jazyka vyuţívat interaktivních metod 

     výuky. Škola tímto získá moderně vybavenou učebnu  cizích jazyků. 

3.  24. – 26. 4. 2009 pořádalo výukové centrum Helen Doron Early English (HDEE) v Opavě   

      školení učitelů ZŠ – SUPER NATURE. 

      SUPER NATURE – Level 1 – 24. – 25. 4. 2009 

      SUPER NATURE – Level 2 – 26. 4. 2009 

      Naše učitelky anglického jazyka se školení zúčastnily: 

      Bc.  Dagmar Halodová 

              Radka Popelková 

      Mgr. Iveta Popelková-Gibalová 

      Kurzy anglického jazyka Super Nature 1 a Super Nature 2 byly vytvořeny speciálně pro  

      výuku ţáků ve věku 6 aţ 9 let na 1. stupni základních škol. 

      Cílem vzdělávací akce bylo naučit učitele pouţívat moderní metodické postupy  

      v hodinách anglického jazyka. Zábavnou formou učit děti cílovou slovní zásobu  

      přiměřenou jejich věku, kterou budou děti umět pouţívat ve správném kontextu. Pomocí   

      příběhů, interaktivních her a aktivit pak dětem vysvětlí slovní zásobu v rámci tzv. „Green  

      English“, tedy týkající se přírody, ekologie, rostlin a zvířat. Ţivé, původní písničky a 

      říkanky jim pomohou vzbudit u ţáků zájem. Učitelé dostali i tipy, jak povzbuzovat práci  

      ve skupině a uspokojovat zájmy a vývojové potřeby ţáků této věkové skupiny. Děti pak  

      pracují s obrovským zájmem a rády se zapojují do aktivit, zpěvu, hry. Ţáci se tak učí   

      jazyk  přirozenou cestou, jsou motivováni a tím si hodně zapamatují. 

      Všechny naše zúčastněné učitelky školení úspěšně zvládly a získaly certifikáty Helen   

      Doron, SUPER NATURE pro 1. a 2. ročník. 

 

 

 



 
 

 

SUPER NATURE 

 

Je revoluční kurz anglického jazyka pro 1. a 2. ročník základních škol, který umožňuje 

všem dětem absorbovat angličtinu přirozeně a bez námahy – jakoby mávnutím 

kouzelného proutku! 

Program se zaměřuje na mluvenou angličtinu, propaguje autentické uţití jazyka a představuje 

slovní zásobu více neţ 500 slov v kaţdém z kurzů doplněnou o spoustu dalších zábavných 

aktivit. 

Prostřednictvím her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, scének a poslechu napínavých 

příběhů se děti učí o přírodě, ekologii, rostlinách, zvířatech a věcech, které obklopují jejich 

kaţdodenní ţivot. 

Super – Nature vytváří, posiluje a upevňuje vztah dítěte k přírodě a ekologii. 

 

KDO JE SUPER – NATURE? 

 

Průvodkyní kurzů 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. 

 

PROČ JE SUPER- NATURE TAK ÚSPĚŠNÝ PROGRAM? 

 

Dětství je kritickým obdobím pro výuku druhého jazyka, zejména pak chceme-li , aby se naše 

dítě naučilo i druhý jazyk se stejnou lehkostí a přirozeností jako ten mateřský. Ne všechny 

děti se ovšem učí jazyky stejným způsobem a to je právě to, proč Super –Nature dosahuje tak 

vynikajících výsledků! Kurzy Super - Nature totiţ představují nepřebernou směsici zábavných 

učebních postupů, čímţ poskytují kaţdému typu ţáka výhody těţit z metody výuky 

angličtiny, která je jeho typu nejbliţší a pro jeho individuální potřeby, ať jsou jakékoliv, 

nejúčinnější. 

Super- Nature vytváří v dětech výborný základ a pozitivní postoj k výuce anglického 

jazyka, které si ponesou do příštích let. 

www.supernature.cz 

                Mgr. Zdenka Davidová 

               PR pracovník 


