
 
 

 

 

Hodnocení  výuky  Aj  ve druhé třídě a po dvou letech           realizace 

projektu 

 
Výuka byla zahájena vzájemným pozdravem dětí a paní učitelky. Pokračovala tím, že paní 

učitelka kladla otázky dětem v angličtině, načež  děti  odpovídaly anglickými frázemi. Hodina 

byla zaměřena na učivo barev a zvířat. Paní učitelka byla velice dobře připravena na hodinu 

AJ a v hodině použila mnoho pomůcek, s vyžitím  techniky.  

Následovala samostatná práce v pracovních sešitech, která probíhala stylem vybarvování 

jednotlivých částí zvířat. Poté děti jednoduše komentovaly anglicky zvířata, jakou mají barvu 

apod. 

Děti v průběhu  hodiny  neprojevovaly žádný strach, spíše se předháněly v tom, kdo bude 

s plněním úkolu první, vzájemně se opravovaly a spontánně reagovaly na podněty paní 

učitelky. Bylo vidět, že průběh jednotlivých  částí hodiny již  znají, změny jako např. řazení 

do týmů probíhaly přirozeně a velmi rychle, předvedly cvičení při hudbě, komunikovaly mezi 

sebou a bez problémů odpovídaly na otázky z CD. 

Výuka  probíhala tak, že bylo využito celého prostoru v učebně. 

Vztah  paní učitelky k dětem a naopak lze hodnotit velmi kladně. Celou výukou se nesl 

kamarádský  duch  a výuka působila celkově příjemně.  

 

 

Metoda výuky Super Nature je z mého pohledu velice vhodná pro žáky už od prvního 

ročníku, protože je předložena  žákům jako škola hrou, čili hranou a nenásilnou formou. 

Žákům se  anglický jazyk předkládá tak, aby se mohli aktivně zapojovat  do práce na hodině a 

tím si nenásilnou a přirozenou formou vštepovat základy cizího jazyka. 

 

 

Pozorované děti mají za sebou druhý rok výuky Aj metodou Super Nature. Jejich znalosti a 

vztah k předmětu jsou pro mě příjemně překvapující. Naprostá většina dětí bez problémů 

používá anglický jazyk a také rodiče v dosavadních dotazníkových šetřeních vyjadřovali spíše 

spokojenost  s tím, že je na škole zabezpečena  výuka anglického jazyka od první třídy a 

právě touto metodou.  

Proto jako partner projektu, který má na starosti dohled nad odbornou realizací projektu, jsem 

přesvědčena o vhodnosti zařazení anglického jazyka metodou Super Nature Helen Doron  od 

první třídy  a budu propagovat jeho zařazení do výuky školního roku 2012/2013  

 jako povinného předmětu. 
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