
 

 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 

 

máte zájem získat novou inspiraci a oživit hodiny angličtiny? Chcete motivovat své žáky 
k aktivnímu použití jazyka a aplikovat prožitkové učení v hodinách? Chcete hodnotit a testovat 
žáky ze všech 4 dovedností efektivně, zábavně a bez stresů? 
 

V našem akreditovaném kurzu (viz níže) vám představíme vhodnou metodiku.  
Naučíme vás mimo jiné zapojovat do hodin rodilého mluvčího Steva a jeho kamarádku straku 
Maggie prostřednictvím vzdělávacích materiálů, které jsou výjimečné právě tím, že byly 
primárně vytvořené pro pedagogy 1. stupně ZŠ (nejen pro učitele jazyků, jako ostatní výukové 
materiály na trhu). Zajistíte tak svým žákům zábavnou a přitom efektivní angličtinu se správnou 
výslovností.    
 

Specifikace kurzu: 
 Akreditovaný kurz MŠMT:Metodika výuky angličtiny pro žáky mladšího školního věku     

(Č.j.: MSMT-27955/2021-5-965) 
 Na absolvování kurzu je možné čerpat prostředky z fondu DVPP.  
 Určen pedagogům základních škol 
 Forma: prezenční – místo konání: v prostorách Wattsenglish Ltd. v Liberci 
 Délka: dvoudenní, každý den 6 výukových hodin – první den se začíná v 10:30h, druhý 

den se končí ve 13h 
 Nízký počet účastníků – max. 10 osob + školitel  
 Ubytování je zajištěno ve 2lůžkových pokojích/apartmánech s vlastním sociálním zařízením 

(účastník ho nehradí) 
 Účastník si hradí snídani a oběd. Večeře je v ceně kurzu.   
 Cena kurzu: 3.500,- Kč na osobu (2.900,-Kč na os. bez ubytování) 
 Termíny: 7.- 8.4.2022  a  17.- 18.5.2022 

 

Účastníci kurzu se setkají se sympatickými metodiky Wattsenglish a seznámí 
se  s následujícími tématy: 
 

 Představení nového jazyka a jeho upevňování  
 Výuka dětí v cílovém jazyce, plánování hodiny a její struktura 
 Procvičování získaných znalostí angličtiny  
 Využití interaktivních a doplňkových materiálů při výuce 
 TPR a hry na všeobecné, resp. verbální procvičování získaných jazykových prostředků  
 Testování a hodnocení pokroku žáků ve všech jazykových dovednostech 

 
 
 
 

V případě zájmu o kurz nás prosím kontaktujte na: cesko@wattsenglish.com 


