
 

 

 

 

Postřehy z hospitace  anglického jazyka formou Super Nature  na ZŠ a ZUŠ 

Strání 

 

Postřehy z výuky první třídy 

 

     Po zahájení výuky  v první třídě, se žáci aktivně zapojovali do komunikace s učitelkou 

téměř plně v anglickém jazyce. Nebyly vidět žádné obavy žáků z toho, že některý spolužák 

zná více, než on sám. Naopak se všichni vzájemně doplňovali při zadaném úkolu a spontánně 

si pomáhali. Celá výuka probíhala formou nenásilné hry, při které si žáci procvičovali barvy a 

různé části těla „nos, ucho, oči“ na připravených obrázcích a plyšových hračkách. Velmi 

vhodné v zhledem ke stáří žáků bylo zvolení jejich umístění  ve třídě. Děti seděli s učitelkou 

uprostřed třídy na pestře barevném koberci v kruhu a mezi sebou měly vyučovací pomůcky. 

Velmi efektivní bylo zvolení i dalšího vyučovacího prostředku  CD přehrávače , při kterém si 

žáci procvičovali své znalosti pomocí zpěvu.   

 

Postřehy z výuky třetí třídy 

 

     Výuka byla zahájena po provedení kontroly docházky žáků. Žáci byly seznámení o 

průběhu vyučovací hodiny. Po tomto seznámení docházelo k průběžnému zkoušení žáků 

z probírané látky minulé hodiny. I v této třídě byly využívány praktické  pomůcky pro výuku. 

Při procvičování názvu věcí s doplňováním určení barev a jejich umístění byly zvoleny 

obrázky, které se průběžně umisťovali na předem stanovená místa. Po tomto umístění 

náhodně vybraní žáci odpovídali na otázky vyučující. Po celou dobu výuky žáci seděli 

v lavicích na svých místech a dle svých znalostí se hlásili na položené otázky vyučujícím.  



 

 

Jako vhodnou pomůcku při probírání nové látky byl zvolen CD přehrávač, který vhodným 

způsobem ulehčoval žákům učit se správnému  vyjadřování pomocí poslechu. 

 

 

Celkové srovnání 

 

     Hospitací při výuce anglického jazyka pomocí metody Super Nature  jsem byl velice mile 

překvapen. Jednalo se o nenásilnou formu výuky, kdy bylo především na žácích první třídy 

vidět jejich zaujetí a zájem o anglický jazyk. Žáci celou vyučovací hodinu brali jako jednu 

velkou hru u které se učili novým věcem. U první třídy mě především zaujala přirozená 

disciplinovanost a vztah žáků k vyučující.  U třetí třídy již byl znát určitý zvýšený respekt 

žáků  k anglickému jazyku. Forma výuky byla vhodně rozložena na vyučovací hodinu. Zde 

mi však chybělo propojení žáků do vhodně zvolené hry, tak jak u první třídy. Žáci, kteří 

neznali správné odpovědi na položené otázky vyučujícím,  raději zvolily metodu „přikrčení 

se“, aby nebyli vyvoláni. U některých žáků bylo vidět, že odpověď znají, ale chybí jim 

některé slovíčko na správné zodpovězení celé otázky. Z tohoto důvodu raději neodpovídali a  

přikrčili se, což z mého pohledu je velká škoda. Z mého pohledu by bylo dobré  se zamyslet  

nad tím, jak tyto žáky nenásilně vtáhnout  do aktivního zapojení, aby se nebáli odpovídat i 

když jim nějaké to slovíčko vypadne  a  „zbavit se respektu, že já něco nevím a ten druhý to 

ví“.  

Celkově se dá říci, že  metoda výuky Super Nature ve srovnání s  běžnou je velmi vhodná a 

prospěšná pro žáky, kteří se chtějí naučit anglickému jazyku nenásilnou formou. Taky bych 

chtěl vyzdvihnout pestré a velmi vhodně zvolené prostředí třídy, které vyzařuje klid a pohodu 

domova, na které jsou děti zvyklé. Nejedná se už o klasické provedení tříd, od kterého se na 

první pohled čeká, že žák bude nehnutě sedět v lavici a plnit si své povinnosti. 
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