
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA – 21. 9. 2021 

Výuka s rodilým mluvčím na školách pokračuje. Máte také zájem? 

Na ukázkovou hodinu s rodilým mluvčím angličtiny zavítali v pondělí 13. září do základní školy v 

Nákle učitelé z regionu MAS Moravská cesta. Nyní se mohou rozhodnout, zda si lekce zamluví i pro 

své školy. Výuku jim z 80 procent zaplatí MAS.  

Aktivita vychází z projektu nazvaného Místní akční plán vzdělávání pro ORP Litovel II. Rodilý mluvčí 

Navot Laufer pochází z Izraele, z rodiny, kde se mluvilo anglicky. Angličtinu pak vystudoval i na 

univerzitě na Haifě a později na Masarykově univerzitě v Brně. V regionu také není žádným nováčkem. 

Od roku 2001 žije ve Střemeníčku, pracoval jako učitel. 

Na ukázkovou hodinu se přišli podívat zástupci škol, kteří chtěli být svědky Navotovy práce s dětmi. 

„Nyní se mohou hlásit, mají-li o lekce také zájem,“ vysvětlila projektová manažerka Veronika 

Ondřejová, která se v kanceláři MAS Moravská cesta orientuje na školství. Výuka angličtiny s Navotem 

začala už na začátku loňského roku. Kvůli covidu bylo ale třeba projekt přerušit. „Zhruba od poloviny 

listopadu bude mít Navot opět volné termíny, takže zájemci se do nich mohou zapsat,“ dodala.  

Ukázková hodina v Nákle se konala s žáky devátého ročníku pod vedením učitele angličtiny Jiřího Kaly. 

Do výuky se zapojil i ředitel a přítomní učitelé. „Navot Laufer se zaměřuje buď na tandemovou výuku, 

při které se na vyučovací hodině podílejí dva učitelé, nebo na metodu CILL, jež je založená na výuce 

školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka, takže si žák osvojuje znalosti a dovednosti v obou 

předmětech současně,“ vysvětlila Veronika Ondřejová. Učitel nabízí výuku jak pro základní, tak i pro 

mateřské školy. A jak dlouho se ve školách zdrží? „Celkem se jedná o dva týdny, přičemž k dispozici 

bude po dobu šesti týdnů, z toho každý týden tři dny,“ spočítala a uzavřela manažerka.  
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