Dobrý den,
Ráda bych vám napsala pár informací k práci na dálku pro 4. třídu. Protože nevíme, jak dlouho
současná situace bude trvat, snažím se vymyslet způsob, jak s dětmi pracovat, aby jim to přinášelo
něco nového, ale zároveň to příliš nezatěžovalo vás rodiče a především vás, kteří se v angličtině příliš
neorientujete. Navíc je tu takový menší zádrhel s učebnicí, resp. procvičováním online. Tuto učebnici
budou děti používat ještě i v prvním pololetí příštího roku, ale přístup k online procvičování mají jen
do konce tohoto školního roku. Chtěla jsem s nimi tedy projít poslední dvě kapitoly pouze tak, aby se
orientovali ve slovní zásobě a gramatice a byli tak schopni projít online procvičování. Více do hloubky
bychom šli až příští rok formou opakování. Teď musím svůj záměr zrealizovat jinak, protože nemůžu
po vás všech plošně chtít, abyste si dohledávali výslovnost nových slov apod.
Využívám proto nabídky školy Wattsenglish, jejíž materiály a metodiku používám od letošního roku
na prvním stupni. Otevřeli teď na 30 dnů zdarma svoji knihovnu výukových materiálů. Níže posílám
obrázek s návodem, jak se do knihovny přihlásit. Přístup platí na 30 dnů od registrace a věřím, že
tento přístup zůstane až do konce nucené výuky na dálku. Děti Steva a Maggie už znají, tyto materiály
občas používám jako doplněk k učebnici Project.
Budu postupně vybírat témata ze Silver (4.tř), Bronze (3.tř), ale možná i nižších úrovní, která se nám
budou hodit pro naše účely a budu se je snažit naroubovat na práci v naší učebnici. Výhodou je, že ve
videích si děti mohou naposlouchat příslušnou slovní zásobu a mám zkušenost s tím, že tento způsob
je pro ně velmi efektivní.
Postup přihlášení zde:

Práce na týden 23.-27.3.
1. Poslechněte si postupně oba příběhy i písničku v Silver Book - Unit 4 (Poslech prosím
opakovaně, čím více tím lépe a tam, kde Steve vyzývá děti k opakování slov, pošťouchněte je
prosím, aby opakovaly s ním. Oni někdy krčí nos, „že už to jednou slyšeli“, říkám jim na to, že
to není „Tom a Jerry“, aby to sledovali jako seriál  A tak to i je, je to výukový materiál a
opakováním se právě cíleně učí.)
- V 1. videu jsou školní předměty, které by děti už měli znát ;-) (učebnice str. 34)
- Ve 2. videu jsou nové výrazy převážně pro práci s elektronikou (search the internet, do a
test, use tablets, send e-mails) – prosím zapsat je do sešitu s obrázkem, podle kterého
děti poznají, k čemu se to váže. Obecně překlady do češtiny píšeme jen výjimečně, děti to
v tomto věku z obrázků či mluveného slova chápou daleko lépe.
2. Namalujte a popište ve větách (IN ENGLISH of course  ) svůj jeden den v domácí škole,
může být samozřejmě i vymyšlený, fantazii se meze nekladou. Bude to prosím obsahovat
názvy školních předmětů (str.34), hodiny slovem i obrázkem (str.40) a další aktivity (str.42,
44, popř. druhé video), popř. místnosti (ty přijdou na řadu příště)
Něco takového jsme už dělali ve škole, snad se tedy děti nebudou ošívat, že znovu už ne-e  Jsou ale
přeci jenom v jiné situaci.
Práce mi prosím naskenujte nebo jinak nafoťte a pošlete na kramerova@zsjenisovice.cz.
Všechny práce prosím schraňujte ideálně v jedněch deskách. Děti si tak budou průběžně tvořit
Portfolio, kde uvidí (oni i já) jejich postup. Důraz se rozhodně neklade na dokonalost, ale chuť do
práce a využití všech znalostí, které mají děti samy. Dobrá rada je samozřejmě na místě, nechte je ale
prosím, ať si to vypracovávají opravdu po svém i za cenu množství chyb. Dohlédněte prosím jen na to,
aby práce splňovala všechna kritéria zadání.
Velice děkuji za spolupráci 
V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů a připomínek mě kontaktujte na zmíněný mail.

A jako poslední bod – SKYPE
Skype výuka není rozhodně povinná, má to být především doplněk k domškole a také bych ráda
udržovala s dětmi osobní kontakt. S těmi, co se mohou připojit a mají zájem, se budeme setkávat ve
středu a pátek od 10h do zhruba 10,45. Pokud jsem to správně vypozorovala, měla by pak hned
navazovat UčíTelka pro 4. třídu. Je to tak? První spojení vyzkoušíme tento pátek 27.3. v 10h, jen
vyzkoušíme spojení a trochu si popovídáme. Snad nám to půjde, člověk se učí každým dnem 

