
Rodičům žáků 3. třídy – angličtina 

 

Vážení rodiče, 

Distanční výuka angličtiny je na úrovni začátečníků velmi komplikovaná. Angličtina ve třetí třídě je 

hlavně mluvení, poslouchání a vzájemná interakce. K tomu zatím nemáme vytvořené potřebné 

nástroje. Mám tu zkušenost, že když se mladší děti učí z tištěných materiálů, často si jen zafixují 

špatnou výslovnost. 

Co můžete v současnosti dělat:  

- Najděte si na internetu tyto stránky: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

Pokud vám to nepůjde, zadejte do vyhledávače „Happy Street 1“ a vyberte ty stránky, jejichž 

adresa začíná „elt.oup“. Někdy je potřeba povolit v počítači spuštění nebo upravit zabezpečení 

tak, aby šlo vše spustit. Ale vše, co tu najdete, jde otevřít a je veřejnosti volně přístupné. 

Začněte si zvolením „Picture Dictionary“ a řádně si procvičte slovíčka z první lekce.  Je vhodné, 

aby se je děti naučily i bezchybně psát.  

Pak si děti mohou procvičit slovíčka v „games“.  

Potom si pusťte příběh v oddílu „Stories“. Je třeba zastavovat po každé větě, aby děti opakovaly. 

Tento krok je důležité dobře procvičit, až to budou umět téměř zpaměti. Potom si vezmou 

učebnici a příběh, který měly na internetu, budou už samy číst z knížky. Pozor na výslovnost!!! 

Problematické je porozumění textu, ale je pravděpodobné, že děti ze souvislostí pochopí význam.  

Dále můžete procvičovat pomocí „Songs and chants“. Vše v lekci 1. Písničky máte i na CD, které je 

součástí učebnice. Písničky se mají děti naučit zpaměti.  

Můžete si vyzkoušet i „testy“.  

Děti toto prostředí už trochu znají, pracovali jsme s tím v učebnicích Happy House 1 and 2. Určitě 

se můžete prostřednictvím internetu vrátit i k těmto cvičením, zde: 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/?cc=cz&selLanguage=cs 

Tady si můžete dělat úplně všechno, až na drobné výjimky jsme to společně prošli. 

- V pracovních sešitech je odkaz na www.oup.com/elt/oxfordparents, kde najdete další aktivity 

 

- Určitě nenechávejte děti dělat cokoliv do pracovního sešitu! Jednak k tomu 

stejně potřebují poslechy, které nemáte k dispozici, a také ho budeme používat k procvičení a 

prohloubení učiva, až se zase sejdeme ve škole. 

Doporučuji vám takto projít celou Unit 1, ale chce to dělat velmi pomalu a důkladně, aby učivo 

dětem „zvnitřnělo“. Určitě by to nemělo trvat méně než 14 dní. Když si nebudete vědět s něčím 

rady, napište mi na piskova@skolatroubky.cz 
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