
 
 

 

Měsíc říjen 2009 

 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

 
1. září 2009 byla zahájena na naší ZŠ a ZUŠ Strání v 1. a 2. ročníku pilotní výuka anglického 

jazyka (Aj) Super – Nature, Helen Doron v rámci realizace projektu Inovace a rozšíření výuky 

Aj na ZŠ Strání. Výuku Aj jako nepovinného předmětu navštěvují všichni žáci z prvního i 

druhého ročníku – celkem 60 žáků, které vyučovaly p. uč. Bc. Dagmar Halodová a p. uč. 

Radka Popelková.  

 V měsíci říjnu 2009 došlo ke změně vyučující tohoto nepovinného předmětu v obou 

prvních třídách. Z důvodu odchodu p. uč. Dagmar Halodové muselo dojít i ke změnám 

rozvrhu a výuku v prvních třídách převzala p. uč. Radka Popelková. Od 19. října platí 

v rozvrhu prvňáků a druháků následující změny (  původní rozvrh je uveden v hodnotící 

zprávě za měsíc září): 

 

 

 

Třída I. A (rozdělena do dvou skupin, každá skupina absorbuje dvě hodiny Aj týdně): 

PONDĚLÍ  – 4. a  6. vyučovací hodina 

ČTVRTEK – 3. a 5. vyučovací hodina 

 

 

 

Třída I. B (rozdělena do dvou skupin, každá skupina absorbuje dvě hodiny Aj týdně): 

PONDĚLÍ  – 3.a 5. vyučovací hodina 

ČTVRTEK – 4. a 6. vyučovací hodina 

 

 

 

Třída II. A (rozdělena do dvou skupin, každá skupina absorbuje dvě hodiny Aj týdně): 

ÚTERÝ – 5. a 6. vyučovací hodina 

PÁTEK – 1. a 5. vyučovací hodina 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Celkové hodnocení a názor na výuku Aj  p. učitelky  Radky Popelkové za 

měsíc září a říjen 2009 

 
„Výuku anglického jazyka hodnotím v obou třídách velmi kladně. Děti spolupracují,  dokáží 

reagovat  na mé dotazy v anglickém jazyce, slovíčka i výslovnost zvládají, někteří žáčci 

dokonce dokáží vytvořit jednoduchou anglickou větu, což považuji za obrovský úspěch 

v začínajících dvou měsících. Společně jsme se naučili zpívat tři anglické písničky ( „Deset 

malých robotů,“ „Svět barev,“ „Na farmě“).  Co se týká učiva, blížíme se ke konečné fázi 

první části : Super – Nature (učivo z této první části je podrobně rozepsáno v hodnotící 

zprávě za měsíc září). S potěšením můžu konstatovat, že všechny děti tuto část zvládly velmi 

dobře a že se s nadšením pustíme do části druhé: Na farmě. Po necelých dvou měsících , co 

vyučuji anglický jazyk speciální metodou od Helen Doron, jsem nabyla překvapivého dojmu 

zejména v tom, že tato nenásilná hravá forma učení napomáhá u tak malých dětí ke snadnému 

sžití se s tímto cizím jazykem, což je cílem tohoto projektu.“   

 

Rady pro rodiče 

 
„Děti, které poslouchají anglický text na CD doma častěji, jsou v hodině Aj lépe vtaženy do 

celkového dění a učí se snadněji, tudíž i rychleji. Ty děti, které nemají takovou možnost slyšet 

alespoň část textu denně, se do učebního procesu zapojují s  problémy. Přesto však je takovým 

dětem umožněno jej poslouchat během vyučování při samostatných činnostech ( např. při 

vykreslování obrázků v učebnici či pracovním sešitě).  Žáci často CD poslouchají i o 

přestávkách, kdy se  chystají na výuku Aj. Učivo zvládnou tak, jak ostatní, ovšem v delším 

časovém úseku. Doporučila bych proto všem rodičům, aby v rámci svých možností pouštěli 

svým dětem  doporučenou nahrávku nenásilnou formou  při odpočinkových denních aktivitách 

– při hře, jídle, oblékání, atd. Budou tak absorbovat jazyk přirozenou cestou, která jim 

rozhodně pomůže lépe se s jazykem sžít. Pokud tato doporučení budeme společně respektovat, 

budeme na správné cestě k dosažení co nejlepších výsledků.“  

         Radka Popelková, 

učitelka Aj v I. A, B a II.A 

 

 

Fotogalerie 

 
V měsíci říjnu 2009 byly uloženy na webových  stránkách projektu Aj ( oblast fotogalerie) 

fotografie dětí z prvního a druhého ročníku. Děti jsou zde zachyceny přímo ve vyučovacím 

procesu – v hodině anglického jazyka. Několik snímků je umístěno i na nástěnce ve vestibulu 

naší školy. 



    

 

  

 

 

 

Hospitační kontrola  
 

29. října 2009 proběhla hospitační kontrola za účasti Mgr. Ireny Michalčíkové jako hlavní 

manažerky projektu a zástupkyně  SRPDŠ Andrey Straussové ve funkci supervize odborných 

řešitelů projektu. Dojem z ukázkové hodiny byl  velmi překvapivý zejména z vysokého 

nasazení žáků. Po pár týdnech výuky anglického jazyka téměř všichni žáci reagovali na 

pokyny a zadání úkolů, bez problémů se zapojovaly do aktivit, které řídila p. učitelka Radka 

Popelková. Je nutné také poděkovat  p. uč. Bc. Dagmar Halodové, která úspěšně vedla výuku 

Aj v obou prvních třídách do 9. října 2009. 

 

Dotazníky 
 

27. října 2009 byly rodičům dětí navštěvujících pilotní výuku Aj rozdány dotazníky, ve 

kterých měli možnost  vyjádřit vlastní  názor  na výuku angličtiny. Děkujeme všem rodičům, 

kteří dotazníky vyplnili a zaslali je po svých dětech zpět do školy. Ihned po vyhodnocení, 

které provede p. Andrea Straussová jako supervize odborných řešitelů projektu, budou 

výsledky  dotazníků  zveřejněny na těchto webových stránkách. 

 

 

 

 

Dotazník pro rodiče č.1 
 

Základní škola a Základní umělecká škola Strání                                          

Datum: ............................... 

Třída: .................................. 

Vážení rodiče, 

máme zájem na tom, aby Vaše děti byly v hodinách anglického jazyka 

spokojené. Věříme, že Váš zájem je shodný. V této snaze nám pomůžete, když  

vyplníte tento dotazník. Vaše názory a podněty mohou pomoci k objektivnímu 

posouzení výuky Aj metodou Super Nature  Helen Doron, a  mohou také přispět 

k odstranění případných problémů, které Vás, nebo Vaše dítě trápí. Chcete-li 

sdělit něco navíc, využijte volnou část dotazníku (zadní stranu). 

                Za realizační tým: 

 Mgr.Irena Michalčíková,     vedoucí manažer projektu 

       Andrea Straussová      supervize odborného dohledu 

  

 



Číslo 

otázky 

Otázka Z odpovědí vyberte takovou, která se podle 

Vašeho názoru nejvíce blíží skutečnosti. 

Odpověď zakroužkujte. 

1 Jak hodnotíte 

celkově 

kvalitu výuky 

anglického 

jazyka? 

výborná dobrá s 

nedostatky 

neuspokojivá 

2 Jak hodnotíte 

vztah 

vyučující k 

žákům? 

výborný dobrý s 

nedostatky 

neuspokojivý 

3 Jak hodnotíte 

žákovské  

výukové 

materiály 

v anglickém 

jazyce ? 

výborné dobré s 

nedostatky 

neuspokojivé 

4 Jak hodnotíte 

pomoc, 

kterou  

poskytuje 

vyučující 

Vašemu 

dítěti, když 

má problémy? 

výborná dobrá s 

výraznými 

rozdíly 

neuspokojivá 

5 Vzbuzuje 

škola zájem o 

učení a 

poznávání u 

Vašeho 

dítěte? 

výborně dobře Málo vůbec 

6 Těší se Vaše 

dítě na hodiny 

Aj? 

stále občas málokdy vůbec 

7 Jaká je Vaše 

informovanost 

o práci a 

chování 

Vašeho dítěte 

v hodinách 

Aj? 

výborná dobrá s 

výraznými 

rozdíly 

neuspokojivá 

8 Jaké je 

jednání 

vyučující s 

rodiči při 

informačních 

schůzkách? 

taktní a 

podnětné 

s 

výraznými 

rozdíly 

málo taktní nevhodné 

9 Jak 

posuzujete 

náročnost 

školy na 

domácí 

přípravu 

Vašeho dítěte 

na hodiny Aj 

malá přiměřená Velká nezvládnutelná 



(včetně 

úkolů)? 

10 Jste spokojeni 

s nabídkou 

školy – výuka 

Aj od 

1.ročníku?  

ano s 

výhradami 

Málo nespokojeni 

11 Jaká je, podle 

Vašeho 

názoru, 

šance, že 

Vaše dítě 

zvládne Aj 

lépe, než 

kdyby začalo 

s výukou ve 

3.ročníku?  

výborná dobrá s 

nedostatky 

špatná 

Děkujeme Vám za trpělivost a spolupráci. 

 

         Mgr. Zdenka Davidová 

       PR pracovník 


