Informace o výuce angličtiny v 1. třídách 2020/2021
Výuka angličtiny na naší škole je vedena v duchu aktivní účasti dětí v hodinách. Často zpíváme, malujeme, pohybujeme
se, hrajeme hry, pracujeme s video a audio nahrávkami a zkoušíme používat základní jazykové struktury.
Hlavním cílem výuky v prvních třídách je motivovat děti, aby získaly kladný vztah k předmětu, a naučit je rozumět
základním pokynům a frázím. Rozvíjet budeme hlavně slovní zásobu s pomocí velmi omezeného počtu gramatických
struktur.
Pomůcky:
1. Učebnice Happy House I – děti dostanou ve škole, budeme ji ve škole nechávat, aby děti neměly těžké aktovky.
2. Pracovní sešit Happy House I –děti budou nosit pracovní sešit na každou hodinu AJ, ale přiložené CD si mohou
nechat doma, aby jej děti neztratily nebo se nepoškodilo v aktovce.
3. Žákovská knížka
4. Penál s psacími potřebami, nůžky, lepidlo
5. Portfolium – dostanou ve škole, kde jej budou nechávat. Avšak občas si jej děti donesou domů za účelem
připravit se na souhrnné opakování učiva. Na webových stránkách školy budou sděleny termíny kdy si děti
odnesly portfolia domů a kdy je mají přinést zpátky do školy.
Pomůcky 2,3,5 je dobré dát do desek/kapsy, aby děti neměly tolik jednotlivých věcí, které musejí přenášet do učebny AJ.
Doma si zkontrolují obsah desek a ve škole mají k přenášení jen tři věci (desky s pracovním sešitem a žákovskou
knížkou, penál, občas také portfolium).
Vzhledem k tomu, že děti mají pouze jednu hodinu angličtiny týdně, je pro některé z nich zvláště zpočátku obtížné
přinést vše, co na AJ potřebují. Proto vás prosím, pomozte zvláště v prvních měsících školního roku dítěti s přípravou
pomůcek do školní tašky. Nemá-li dítě domácí úkol nebo pomůcky nepředstavuje to problém pro mě, ale hlavně pro
něj, protože nemá s čím pracovat.
Domácí úkoly:
Kromě aktivní účasti v hodinách je pro trvalé osvojení jazyka nutné i opakování. Proto dostávají děti pravidelně domácí
úkoly. Nepředpokládám samozřejmě, že rodiče umí anglicky. Tudíž úkoly jsou zadávány tak, aby je zvládly děti
samostatně. Zadání úkolů a stručný popis probíraného učiva najdete vždy na školním webu pod tlačítkem „týdenní
plány“ v sekci vaší třídy.
Jak můžete dětem s AJ pomoci?
1. Pomozte jim nezapomínat pomůcky.
2. Umíte-li anglicky, opakujte s nimi slovíčka podle obrázků v učebnici, pracovním sešitě nebo portfoliu.
3. Poproste je, ať vám zazpívají písničky nebo přednesou básničky, které se ve škole učily.
4. Procvičovat děti mohou i s pomocí her, které najdou na
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/games_01/?cc=cz&selLanguage=cs
Příběhy, které ve škole posloucháme lze najít na
https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/stories_01/?cc=cz&selLanguage=cs
Budete-li se chtít na něco zeptat nebo řešit nějaký problém, můžete mě kontaktovat na:
andrea.behalova@fzs-chlupa.cz
Vše jsem si přečetl/a a rozumím tomu.
Přeji všem úspěšný školní rok.

Andrea Běhalová, Ph.D.

Podpis rodiče/ů: …………………………………

