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Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Rodilí mluvčí do škol 
Projekt v anglickém jazyce 

2014/2015 
 

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu: Rodilí mluvčí do 
škol – zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých 
mluvčích a zapojením škol do mezinárodních projektů.  
 
Tento projekt pro naši školu zprostředkovává JŠ Lingua Zlín a využíváme část 
projektu se zapojením rodilých mluvčích do škol. Na webových stránkách JŠ 
Lingua www.elingua.cz cz najdete o tomto projektu detailnější informace a 
můžete se podívat také na propagační video natáčené i na naší škole. 
 
Projekt se rozběhl od října 2014 a bude pokračovat po celý školní rok 2014/2015. 
 
 
V pondělí a ve čtvrtek do naší školy 
dochází Bc. Dagmar Pitrová, rodilá 
mluvčí. Paní Pitrová má české kořeny, ale 
narodila se a vyrůstala v Kalifornii, USA. 
Do České republiky přijela před několika 
lety. Dále se žáci v úterý setkávají s panem 
Joshuou Wheelerem, rodilým mluvčím z 
Austrálie. 

 
Žáci v jednotlivých ročnících jsou do 
výuky anglického jazyka rozděleni do tří 
skupin. Každý třetí týden mají možnost 
setkat se s rodilou mluvčí a vyzkoušet si 
porozumění, reakce a mluvení.  
 
 
 

 
 
Doufáme, že tento netradiční způsob výuky prohloubí a rozšíří jejich jazykovou 
vybavenost. 
 

 
 



A co na tento projekt říkají sami žáci? 
 

 
„Myslím si, že je to moc dobré, 
protože si můžeme procvičit 
mluvenou angličtinu. Naučíme se 
angličtinu lépe vnímat a naslouchat. 
Můžeme se zlepšit a určitě je to 
dobrá zkušenost do života.“ 

Petra, 9. ročník 

 

 

 

„Když jsem se dozvěděla, že budeme 
mít na angličtinu rodilého mluvčího, 
byla jsem moc ráda. Myslím si, že je 
to dobré, když můžeme poslouchat 
angličtinu od někoho, pro koho je to 
mateřský jazyk. Posunulo nás to 
určitě dál a mohli jsme si zkusit, 
jestli se domluvíme s někým, kdo 
nemluví česky.“ 

Natálie, 9. ročník 

 
 
„Mají s námi trpělivost.“ 

Katka, 8. ročník 

 

„Líbí se mi, že s nimi musíme mluvit 
anglicky, protože oni neumí česky. 
Taky se mi líbí, jak s nimi hrajeme 
různé hry.“ 

Nicol, 4. ročník 

 

 
„Projekt se mi líbí, protože jsem slyšela angličtinu z různých zemí. Hodiny byly 
moc fajn, protože byla legrace, i když jsem někdy moc nerozuměla, co říkají.“ 

Lucie, 7. ročník  

 
„Je to boží! Můžeme procvičit svoje znalosti, slyšet někoho, kdo mluví jiným 
jazykem od narození, a proto si myslím, že to má nějaký smysl. S naší rodilou 
mluvčí Daggie je sranda a vždy nás naučí něco nového.“ 

Jan, 5. ročník 


