
 

 

Měsíc září 
Od 1. září 2009 je na ZŠ a ZUŠ Strání zahájena v 1. a 2. ročníku pilotní výuka Aj Super – 

Nature, Helen Doron v rámci realizace projektu Inovace a rozšíření výuky Aj na ZŠ a ZUŠ 

Strání. Výuku Aj jako nepovinného předmětu navštěvují všichni ţáci z prvního i druhého 

ročníku – celkem 60 ţáků. 

 

 19 žáků ze třídy  I. A je rozděleno do dvou skupin a kaţdá skupina absolvuje dvě hodiny Aj   

týdně: 

PONDĚLÍ -   4. a 6. vyučovací hodina 

STŘEDA -   3. a 5. vyučovací hodina. 

 

18 žáků ze třídy  I. B je rovněţ rozděleno do dvou stejně početných skupin, kaţdá skupina  

absolvuje dvě hodiny Aj týdně: 

PONDĚLÍ- 3. a 5. vyučovací hodina 

STŘEDA  -  4. a 6. vyučovací hodina. 

Všechny čtyři skupiny v prvních třídách vyučuje p. uč. Bc. Dagmar Halodová. 

 

23 žáků ze třídy  II. A je tvořeno také dvěma skupinami  a kaţdá skupina stejně jako 

prvňáčci navštěvuje hodinu Aj dvakrát týdně: 

ÚTERÝ -   5. a 6. vyučovací hodina 

PÁTEK -  2. a 5. vyučovací hodina.  

Obě skupiny ve druhé třídě vyučuje p. uč. Radka Popelková.  

 

Výše uvedené p. učitelky Aj ( včetně p. uč. Mgr. Ivety Popelkové – Gibalové) se 

v měsíci dubnu tohoto roku zúčastnily ve výukovém centru Helen Doron Early English 

(HDEE) v Opavě proškolovacích kurzů anglického jazyka Super Nature 1 a Super Nature 2 

Tyto kurzy Aj byly speciálně vytvořeny pro výuku ţáků ve věku 6 aţ  9 let na 1. stupni 

základních škol. Helen Doron Group patří mezi současné světové jedničky v oblasti vývoje a 

distribuce vzdělávacích programů pro děti a mládeţ. Uţ více neţ 20 let přináší ty 

nejkvalitnější vzdělávací programy pro děti a mládeţ z  celého světa. Po absolvování 

třídenního školení všechny tři p. učitelky  získaly certifikát Helen Doron, SUPER NATURE  

pro 1. a 2. ročník. 

Kaţdý  ţák, který  navštěvuje výuku nepovinného předmětu Aj, obdrţel k 1. 9. 2009 

zdarma jednu sadu výukového materiálu – učebnici, pracovní sešit a CD v hodnotě 850 Kč. 

Veškerý výukový materiál je označen projektovou logolinií a je plně hrazen z finančních 

prostředků projektu.  

Zhruba v půli měsíce října 2009 bude  provedena kontrola jednotlivých vyučovacích  

hodin Aj v 1. a 2. ročníku. Hospitační kontrola  proběhne za účasti  Hlavního manaţera 

projektu Mgr. Ireny Michalčíkové a Supervize odborných řešitelů projektu Andrei Straussové 

jako hlavní  zástupkyně  SRPDŠ. 

 

 

 



 
 

 

Rodičům všech dětí zapojených do projektu budou koncem října 2009 rozdány  

k vyplnění dotazníky, ve kterých mohou vyjádřit v určitých stupních svou spokojenost či 

nespokojenost k výuce Aj. Proto předem prosíme tyto rodiče, aby po obdrţení dotazníku 

pravdivě vyplnili odpovědi na jednotlivé otázky a v co nejkratším čase je po svých dětech 

poslali zpět do školy. 

Všechny děti 1. a 2. ročníku budou vyučovány podle výukového programu, který je 

zaměřený na přírodu a ekologii. Oba letošní ročníky jsou  v začínající fázi učení Aj – Super 

Nature 1.  Učivo na celý školní rok je zde rozděleno do 6 částí.  

 

 

STRUČNÝ  POPIS PRVNÍ ČÁSTI - JÁ JSEM SUPER – NATURE 

 

1.část, která má název JÁ JSEM SUPER – NATURE, děti zvládnou během měsíce září a října 

2009. 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. 

   

Více informací o vzorových hodinách a také o tématech výuky, metodice se  dozvíte 

zde v tomto 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 


