Informace o výuce angličtiny ve 3. třídách 2020/2021
Welcome to Happy Street - Vítejte v Happy Street.
Letos se budeme setkávat s holčičkou Polly a kluky Jackem a Gregem. Začneme více psát a číst.
Pomůcky:
1. Učebnice Happy Street I – děti dostanou ze školy zapůjčenou, na konci školního roku ji budou vracet.
2. Pracovní sešit Happy Street I (Activity Book) – dostanou ve škole, je majetkem dětí. CD si nechají doma, aby se
jim CD nepoškodilo.
3. Sešit A4 linkovaný (40 listů)
4. Penál s psacími potřebami, nůžky, LEPIDLO
5. Desky na portfolium s vkládacími foliemi - lze použít portfolium z loňského roku, vyprázdněné a
doplněné na počet min. 20 prázdných kapes.
6. Žákovskou knížku
Domácí úkoly
Kromě aktivní účasti v hodinách je pro trvalé osvojení jazyka nutné i opakování. Proto dostávají děti pravidelně
domácí úkoly.
Přesné zadání domácích úkolů pro třeťáky nebude zveřejňováno na školním webu, děti si budou úkoly samy
zapisovat, budeme tak cvičit samostatnost. Během týdne mohou děti dostat víc domácích úkolů, ale VŠECHNY
zadané úkoly budeme odevzdávat a kontrolovat v určený den v týdnu – v ÚTERÝ.
Na web budu průběžně vkládat informace o probíraném učivu, dovednostech, které by děti měly v jednotlivých
lekcích zvládnout, o projektech a souhrnných testech.
Co budeme hodnotit?
1. Práci v hodině AJ: Jste aktivní? Hodně se hlásíte? Spolupracujete s ostatními při skupinové práci?
2. Domácí práce: Odevzdáváte domácí úkoly včas? Jsou DÚ pečlivě vypracované?
3. Výsledky minitestů – pětiminutovek – budeme psát každý týden, nebudou dopředu ohlášené!
4. Výsledky souhrnných testů, píšeme po skončení lekce – vždy budou ohlášené.
5. Projekty: Jak je váš projekt vypracovaný? Odevzdali jste ho v termínu? Umíte ho prezentovat?
6. Práci v Activity Book.
Nepřítomnost ve škole
Pokud v průběhu školního roku jedete na dovolenou nebo jiný plánovaný pobyt, jste povinni se před odjezdem
informovat o probíraném učivu a požádat o práci. Ten, kdo o práci nepožádá, nebude po návratu omluven.
Probrané učivo včetně stručné informaci o DÚ najdete v týdenních plánech na webu školy.
V případě delší nemoci (týden a více) je také velmi vhodné informovat se o učivu v týdenních plánech, popř.
kontaktovat vyučující emailem.
Budou-li se rodiče chtít na něco zeptat nebo řešit nějaký problém, můžou mě kontaktovat na:
andrea.behalova@fzs-chlupa.cz
Vše jsem si přečetl/a a rozumím tomu.
Podpis žáka/žákyně:………………………………………….
Přeji všem úspěšný školní rok.

Andrea Běhalová, Ph.D.

Podpis rodiče/ů: ………………………………

