
Vážení rodiče, 

Základní škola A. Hrdličky 1638, Ostrava-Poruba 
Vám představuje svůj program práce s nadanými dětmi v oblasti cizích jazyků! 

Hledáme 

nadšené děti a podporující rodiče 
pro zapojení do programu rozvoje nadání 

HrdličkyProTalent 
v oblasti 

cizí jazyky            

1. - 3. třída 

angličtina od 1. třídy 
- 1 hodina týdně v 1. třídě, 2 hodiny týdně ve 2. třídě, 3 hodiny týdně ve 3. třídě 
možnost jedné hodiny angličtiny týdně navíc formou kroužku (MODEL 1 + 1) 
rodilý mluvčí jako asistent v jedné vyučovací hodině týdně 
česko-anglická výuka výtvarné / pracovní výchovy 
kroužky angličtiny s rodilým mluvčím 

4. - 5. třída 

dělení dětí do skupin podle jazykových schopností 
- tempo skupiny přizpůsobené schopnostem žáků 
- prostupnost skupin  
více hodin angličtiny než na běžných školách 
- 3 hodiny týdně ve 4. třídě, 4 hodiny týdně v 5. třídě 
česko-anglická výuka hudební výchovy 
příprava na anglické zkoušky YLE Starters a Movers formou kroužku 
- už 11. rok, stovky úspěšných dětí 

6. - 9. třída 

v každém ročníku jedna jazyková třída, kde na děti čeká: 
více hodin angličtiny než na běžných školách 
- 3 hodiny týdně v 6. a 7. třídě, 4 hodiny týdně v 8. a 9. třídě 
více hodin němčiny / francouzštiny / ruštiny než na běžných školách 
- 3 hodiny týdně v 6. až 9. třídě 

hodiny cizích jazyků s rodilými mluvčími 
hodiny konverzace v anglickém / německém / francouzském / ruském jazyce v 7. až 9. třídě 
česko-anglická výuka hudební / výtvarné / tělesné výchovy / přírodopisu 
příprava na anglické zkoušky YLE Flyers, KET, PET a FCE formou kroužku 
- už 16. rok, stovky úspěšných dětí 
příprava na německé zkoušky Fit 1, Fit 2 a Zertifikat B1 
- už 16. rok, desítky úspěšných dětí 
příprava na francouzské zkoušky DELF 1 a DELF 2 

studijně-poznávací zájezdy do zahraničí                                                                          … a mnoho dalšího 

 

Chcete vědět více? Těšíme se na Vás! 

- na online schůzce v pondělí 22. 3. 2021 od 15,30 hodin 
- kdykoliv po telefonické domluvě na tel. čísle 596 946 011 nebo 725 548 021 (možnost zúčastnit se všeho dění ve 

škole, promluvit si v klidu s vyučujícími, zeptat se na cokoliv ohledně HrdličkyProTalent a chodu školy obecně) 
- na www.zshrdlicky.cz 

MODEL 1+1: kroužek angličtiny pro 1. třídu 
- vhodný pro děti, které 

o jsou bystré a rády se učí nové věci 
o mají angličtinu ve školce a líbí se jim to 
o chtějí se naučit více a dělat rychlejší pokrok 

- výhody modelu 1 + 1 (týdně 1 běžná hodina + 1 hodina navíc formou kroužku) 
o naučení se většímu množství slovíček a jednoduchých frází 
o více času na procvičování a upevňování, hry, písničky a říkadla 
o více času na komunikaci v angličtině, nácvik výborné výslovnosti 
o výuka v učebně s interaktivní tabulí 
o stejná skupina v 1.  – 3. třídě, pokračování nabídky jedné hodiny navíc formou kroužku i ve 2. a 3. třídě 
o stejná paní učitelka v běžné hodině i kroužku 
o během školního roku ukázkové hodiny pro rodiče 
o nízká cena 500 Kč za pololetí 


