
 
 

 

Měsíc červenec, srpen 2010 
 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání 

 
Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá projekt, který má název Inovace a 

rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání. TENTO PROJEKT JE 

SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM 

ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. 

Výuka byla na naší škole podle projektu zahájena 1. září 2009 jako nepovinný předmět. 

Projekt je zaměřen na posílení atraktivnosti, rozšíření a zvýšení kvality výuky anglického 

jazyka na ZŠ a ZUŠ Strání zavedením výukové metody „Helen Doron Early English“ (HD) s 

využitím interaktivních způsobů výuky. Tato výuková metoda umožňuje při výuce Aj zohlednit 

individuální nadání každého žáka a významnou měrou přispívá k celkové kvalitě výuky Aj na 

škole. Výuka touto metodou byla zavedena do učebního plánu 1. a 2. tříd ZŠ a ZUŠ Strání.  

 

 

Druhý školní rok angličtiny na naší škole  pro žáky  prvních a druhých tříd  

 
Během měsíce července a srpna 2010 probíhaly na naší škole veškeré přípravy k úspěšnému 

zahájení výuky anglického jazyka v prvních a druhých ročnících. Máme velký zájem na tom, 

aby angličtina v  novém školním roce 2010/2011 začala v plném nasazení. 

K 1. září 2010 se připravovala učebna Aj, která už v minulém školním  roce splňovala 

veškeré požadavky k výuce cizího jazyka pro žáky 1. a 2. tříd. Probíhaly nejrůznější 

přípravy spojené s výukou anglického jazyka. Ve vestibulu školy byla obnovena 

informační tabule se základními informacemi o projektu a je doplněna novými 

fotografiemi dětí pořízených přímo ve vyučování Aj z konce školního roku 2009/2010. 

Logolinií projektu byly označeny všechny výukové materiály sloužící k výuce Aj v 1. a 2. 

třídách a jsou připraveny pro žáky navštěvující tuto výuku:  

 

– 34 nových sad výukového materiálu pro prvňáčky, kteří budou v začínající fázi učení Aj-   

   Super Nature 1 (s potěšením lze konstatovat, že se tohoto nepovinného předmětu účastní  

   všichni žáci z prvních tříd -100% účast). 

- 35 nových sad pro žáky  druhých tříd, kteří budou navazovat na začínající fázi učení Aj  

   částí Super – Nature 2 (100% účast) 

 

Každý žák z 1. a 2. ročníku obdrží k 1. 9. 2010 zdarma jednu označenou sadu výukového 

materiálu – učebnici, pracovní sešit a CD v hodnotě 480 Kč. Vše je plně hrazeno z finančních 

prostředků projektu.  

 



 

 
 

Základní informace týkající se výuky Aj jako nepovinného předmětu v 1. a 2. třídách ve 

školním roce 2010/2011: 

 

- výuka nepovinného předmětu Aj bude probíhat vždy 2 hodiny týdně a bude zařazena mezi   

  běžnou výuku v jednotlivých třídách 

- 1. i  2. třídy budou při výuce Aj půlené 

- všechny hodiny Aj v obou ročnících bude vyučovat  p. uč. Radka Popelková  

- podrobnější informace k výuce Aj budou napsány v hodnotící zprávě za měsíc září 

 

CO JE SUPER NATURE ? 
Je to 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 užití jazyka a představuje 

slovní zásobu více než 500 slov v každém 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 

každodenní život.  

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 živého 

pomáhá svým kamarádům a spolužákům řešit jejich každodenní problémy a starosti a 

společně s nimi zažívá mnohá dobrodružství.  

 

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 totiž představují nepřebernou směsici zábavných 

učebních postupů, čímž poskytují každému typu žáka výhody těžit z metody výuky 

angličtiny, která je jeho typu nejbližší 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 


