
Vážení rodiče, holky a kluci,

jmenuji se Michal Dušík a na lovecké základce učím anglický jazyk,
počítače a předmět Člověk a jeho svět. Dále se starám o webové
stránky školy, což je činnost, pro kterou mám jedinečnou kvalifikaci:
jsem jediný muž v učitelském sboru. Tedy automaticky i ajťák.

Abych pravdu řekl, nikdy jsem si nepředstavoval, že se budu živit jako
učitel. Přesto se tomuto povolání věnuji již jednadvacet let. Vystudoval
jsem anglistiku a filozofii na Filozofické fakultě MU. Potřeboval jsem
nějaký zdroj příjmu, proto jsem přijal místo lektora angličtiny na
jazykové škole v Brně. Mělo to být pouze dočasné a nouzové řešení. Jak bláhová to byla
představa! Po čase jsem si uvědomil, že mě učení baví a naplňuje a že to chci dělat dál. Od
roku 2000 jsem vystřídal několik jazykovek v Brně a v Kyjově a vyučoval studenty a
studentky všech věkových kategorií: od tříletých dětí až po důstojné dámy a pány v
důchodovém věku.

Ve škole v Lovčicích jsem začal pracovat v září 2013. V letech 2013 - 2014 jsem absolvoval
pedagogické studium, abych své třináctileté dosavadní zkušenosti stvrdil i formálně. Od roku
2013 zde pracuji na poloviční úvazek. Souběžně s tím vyučuji i na dalších školách (do roku
2020 to byla jazykovka Smart English v Kyjově, od září 2020 to je ZŠ Žarošice).

Výuka angličtiny na naší škole začíná od prvního ročníku. (Zavedli jsme i hodiny angličtiny
pro předškoláky, vzhledem k současné epidemické situaci jsme je ale dočasně pozastavili.
Plánujeme, že se k nim v budoucnu zase vrátíme.)

Prvňáci a druháci mají jednu hodinu angličtiny týdně. Tyto dva ročníky chápeme jako
“přípravku”. Naší snahou je, aby si žáci zvykli na to, že tu vůbec nějaký cizí neznámý jazyk
existuje a že se jím dají vyjádřit některé základní věci. Prvňáci a druháci poslouchají písničky
a příběhy, zpívají a opakují, hrají hry, tančí, kreslí, vybarvují a stříhají. Vycházíme z metody
Total Physical Response (TPR).

Od třetího ročníku začínají děti i psát a trápit se s bláznivým anglickým pravopisem. Třeťáci,
čtvrťáci i páťáci už mají tři hodiny angličtiny týdně a tady už jde opravdu o “vážnou” výuku.
Říkám vážnou, ale snažím se o to, aby výuka byla přitažlivá, poutavá a zábavná. Nikdy jsem
nebyl zastáncem frontální výuky a biflování. Proto se snažím využívat aktivizační metody,
skupinovou práci, komunikační aktivity, projektové vyučování a občas i výuku venku.

Uvědomujeme si, že angličtina je v současném světě naprostou nutností. Naší snahou je
integrovat její výuku i do ostatních předmětů. Proto se děti již od prvního ročníku setkají s
hodinami vyučovanými metodou CLIL. V podstatě jde o to, že angličtina zaznívá a používá
se i v ostatních předmětech: výtvarce, pracovních činnostech, tělocviku, ale třeba i v
prvouce.

Výuku angličtiny obohacujeme i dalšími aktivitami. Účastníme se mezinárodních projektů
eTwinning. Jedná se o evropskou síť škol, která umožňuje nalézt partnery pro nejrůznější
projekty. Díky eTwinningu se děti dozvídají o životě v dalších zemích přímo od svých
vrstevníků. Navíc si mohou na vlastní kůži vyzkoušet reálnou komunikaci v angličtině.



Kdo by nerad dostával pohlednice? Ze vzdálených zemí, se známkami vonícími exotikou a
dobrodružstvím. Proto je naše škola registrována v systému Postcrossing. Jedná se o síť
uživatelů z celého světa, kteří si navzájem posílají pohlednice. Staré dobré na papíře tištěné.
A jazyk, ve kterém komunikujeme? No jasně, angličtina.

Jakkoliv je papír úžasné médium, dnešní doba nenechá nikoho na pochybách, že se nikdo z
nás neobejde bez digitálních kompetencí. Pomalu si to začíná uvědomovat i Ministerstvo
školství, které klade na rozvoj informatiky větší důraz než kdykoliv předtím. V tomto ohledu
jsme byli mezi pionýry: naše výuka ICT se neomezuje na používání Wordu (byť se žáci učí
používat textový editor). Zařazujeme také seznámení s aplikacemi tzv. WEBu 2.0, tedy
aplikacemi pro vytváření vlastního obsahu. Byli jsme jedni z prvních v ČR, kdo na prvním
stupni zavedl i výuku programování a kdo se pravidelně účastnil mezinárodních Hodin kódu.

Závěrem mi dovolte ještě zmínit, že všichni učitelé na naší škole se neustále snaží rozvíjet
své pedagogické kompetence. Já se v tomto ohledu starám o naši účast ve skvělém
programu Evropské unie Erasmus+. Díky němu můžeme absolvovat kurzy a stáže v
zahraničí, bez nichž bychom nemohli realizovat mnohé z výše zmíněných inovací. Nově
nabyté kompetence ihned přenášíme do každodenního života naší školy. Moje kolegyně si
na zahraničních kurzech zlepšily svou angličtinu a seznámily se s metodikou CLILu (tedy
vyučování nejazykových předmětů v angličtině), já jsem získal cenné poznatky pro řízení
mezinárodních projektů, výuku programování, outdoorové vyučování i výuku angličtiny v
mateřské škole.

Naší snahou zkrátka je a vždy bude neustále zkvalitňovat výuku, být otevřenou školou hrdou
na místní tradice, vychovávat děti ke zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a
kultivovat školní klima. Byli bychom moc rádi, kdybyste si mohli říci, že k nám své děti
neposíláte jenom pro to, že jsme nejbližší škola, ale i proto, že jsme opravdu dobří.


