
UČÍTE ŽÁKY 1.-3. TŘÍDY?
Tento TEST  Vám  pomůže vybrat  nejlepší  kurz splňující  Vaše  potřeby!

Odpovězte  na  4 jednoduché otázky a poznejte, jaký typ výuky Vám vyhovuje 
a najděte si výukový kurz na míru.

1. Moji žáci mají rádi hrdiny a postavy z knih, 
proto mi  záleží,  aby:
A) novou učebnici provázely různé a  dětem dobře známé 
postavy 
B) jedna skupina postav provázela lekcemi knihy a jiná  
skupina hrdinů sjednotila materiál v opakujících se 
obrázkových příbězích
C) byla zachována návaznost hrdinů v následujících,
 po sobě jdoucích úrovních kurzu

2. Prvňáčci mají různou schopnost a rychlost  psaní, 
proto  v pracovním sešitě upřednostňuji , aby: 
A) potřeby žáků, kteří zatím neumí psát  byly na prvním  
místě  
B) byla možnost začít výuku buď úrovní STARTER 
(bez psaní) nebo úrovní 1 (přecházející volně do psaní)
C) byla možnost zvolit si učebnici pro 1. třídu v úrovni 
STARTER, kde si mohu vybrat obtížnost  (s psaním nebo 
bez psaní)

3. Učebnice, z které bych chtěl/a učit by měla 
koordinovat různé oblasti vzdělávání od raného dětství:

A) v jednoduchých cvičeních na začátku výuky a v celých 
oddělených lekcích na vyšších úrovních učebnice
B) ve volitelných lekcích na konci učebnice
C) v rámci opakovaných  lekcí  již od 1. třídy

4. Můj postoj k technologické podpoře kurzu odráží 
názor:
   
A) mám rád/a velký výběr jednoduchých zpracování úkolů 
(dodatková cvičení pro interaktivní tabuli  a CD-ROM)
B) plně využívám programů pro interaktivní tabuli (Active 
Teach) i CD-ROM
C) děti se  učí efektivněji,  když  využívají  interaktivní 
software ve třídách a počítačové jazykové hry doma

PODÍVEJTE  SE  NA VÝSLEDKY TESTU, 
které Vám pomohou vybrat ten správný kurz

Pokud Vaše odpověď na většinu otázek byla písmeno:   A
Nejspokojenější při výuce budete s kurzem English Adventure. Každý třetí žák první třídy 
začíná své dobrodružství s angličtinou s kouzelnými postavami Disney. Tyto postavičky se 
objevují právě v kurzu English Adventure.
Na žáky čekají krásné barevné pracovní seštity obsahující poutavý materiál, stránky s úkoly 
pro žáky na různých úrovních grafomotorického vývoje.  English Adventure můžete využít ve 
třídě, kde máte kombinovanou skupinu 6 a 7 letých žáků.
Kurz má MULTI-ROM s písničkami a  hry na DVD s oblíbenými hrdiny, kteří  umožňují kontakt 
s anglickým jazykem i mimo školu. English Adventure má množství  dodatkových materiálů, 
které učiteli usnadní přípravu na hodinu angličtiny.

Pokud Vaše odpověď na většinu otázek byla písmeno:  B
Zamilujete si Tracks  pro jeho flexibilitu. První úroveň se zaměřuje na zvládnutí  poslechu a 
správnost řeči, připravuje tak žáky na lekce čtení a psaní v následujících úrovních kurzu. Děti 
s chutí následují  hrdiny knihy v jejich zábavných dobrodružstvích. Kniha je plná obrázkových 
příběhů, což podporuje vizuální vnímání dětí.
V kurzu nechybí  párová nebo kolektivní zábavná pohybová cvičení, která umožňují udržet 
pozornost malých dětí. Tracks obsahuje projekty a lekce zaměřené na kulturní  reálie, svátky 
a obyčeje anglicky hovořících krajů.
Díky Tracks  učitel rychle připraví zajímavé, žákům na míru zpracované lekce, které nebudou 
nikdy monotónní. Doporučujeme používat při výuce  Active Teach, s kterým se stává výuka 
interaktivnější.

Pokud Vaše odpověď na většinu otázek byla písmeno:  C
Jste učitel, který se bude dobře cítít ve světě Our  Discovery  Island. Vyřešíte  s dětmi  fasci-
nující  záhady, společně rozuzlíte  zajímavé  skutečnosti a budete následovat zajímavé hrdi-
ny. Součástí  kurzu je  jedinečná PC  hra (verze online nebo na CD-ROMU), která  umožňuje 
dětem přirozeně osvojit si angličtinu.
Díky různým edicím knihy (globální nebo středoevrospká) si učitel může vybrat, jestli bude 
začínat s lehčí nebo těžší úrovní STARTER. Učitel si tak zvolí variantu pomalého nebo inten-
zivního učení v závislosti od grafomotorického  vývoje svých žáků.
Na cestě k novému kurzu mají učitelé k dispozici v každé úrovni speciální materiály: plakáty , 
karty s příběhy, obrázkové karty, Active Teach a také sympatického draka Walda.
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