
 

 
Vážené kolegyně, vážení kolegové. 

 
Chcete se seznámit s v praxi ověřenou a efektivní metodikou, jak učit angličtinu na prvním stupni ZŠ?  
 
Rádi byste zjistili, jakým způsobem efektivně hodnotit a testovat všechny dovednosti žáků – tzn. nejen 
čtení a psaní, ale i na testování komplikovanější mluvení a poslech s porozuměním? 
 
Ukážeme Vám, jak 

 zkoušet děti bez stresu a zábavnou formou 
 zjistit to, co se naučily 
  účinně pracovat s chybou  

a další spoustu důležitých a praktických poznatků, které můžete ihned aplikovat do své výuky. 
 
Mimo jiné si také na vlastní kůži vyzkoušíme, jak 

 motivovat své žáky k aktivnímu použití jazyka 
 zprostředkovat žákům autentický jazyk od rodilého mluvčího 
 aplikovat prožitkové učení 

 
Toto vše naleznete v našem novém akreditovaném kurzu pro učitele na 1. stupni ZŠ.   
 
Kurz je určen nejen pro angličtináře. Pod naším dohledem a metodickou podporou s využitím moderních 
materiálů dokáže po absolvování sebevědomě vést výuku angličtiny na 1. stupni ZŠ i neaprobovaný učitel. 
Podmínkou ze strany pedagoga jsou pouze základy angličtiny.   
 

Název akreditovaného kurzu: 
Jak procvičovat jazykové dovednosti v hodinách angličtiny u žáků mladšího školního věku, jak testovat a 
hodnotit jejich pokrok 
 
Specifikace kurzu: 

 Akreditovaný kurz MŠMT, č.j.: MSMT – 27955/2021-5-965 
 Určen učitelům na 1. stupni ZŠ, i bez aprobace AJ  
 Délka kurzu: 4x45min 
 Forma: prezenční, na vaší ZŠ nebo v Liberci v sídle Wattsenglish 
 Lektor: kvalifikovaný český metodik 
 Termín: dohodou 
 Garant kurzu: Britská společnost Wattsenglish Ltd. se Stevem R. Wattsem, autorem oblíbené řady výuko-

vých materiálů Wow! výukové materiály- angličtiny pro děti předškolního a mladšího školního věku  
 Cena: 850,- Kč / os. při počtu min. 8 osob 



 

 
Podrobný přehled témat výuky, anotace: 
 

1. Téma: Metodické zásady výuky angličtiny na 1. stupni ZŠ – časová dotace 2 vyučovací hodiny 
 

 Specifika seznamování s cizím jazykem u dané věkové kategorie a výběr vhodných technik, metod a pomů-
cek 

 jak v dětech vyvolat zájem a potřebu komunikovat v cizím jazyce a jak je motivovat 
 jakými způsoby mohou média a interaktivní materiály nahradit rodilého mluvčího ve výuce  
 jak využít komunikační metodu Wow! a prožitkové učení ke zpestření výuky  

  
2. Téma: Jak efektivně procvičovat všechny jazykové dovednosti - časová dotace 1 výuková hodina 
 

 procvičování poslechu s porozuměním v kombinaci s nácvikem mluvení a/nebo psaní – doporučená 
struktura cvičení, pomůcky a techniky 

 procvičování čtení s porozuměním v kombinaci s nácvikem psaní a/nebo mluvení – struktura cvičení, 
pomůcky, techniky a další podpůrné prostředky   

 příklady dobré praxe – jazykové hry s využitím techniky a interaktivních materiálů vyvolávající verbální 
reakce žáků, aplikace ve své třídě 
 

3. Téma: Jak efektivně procvičovat všechny jazykové dovednosti - časová dotace 1 výuková hodina 

 zábavné přístupy při testování jazykových znalostí a dovedností žáků  
 efektivní zpětná vazba – praktické tipy a zásady 
 příklady dobré praxe – ukázky způsobů hodnocení a poskytování zpětné vazby  

 
 

V případě zájmu napište prosím na cesko@wattsenglish.com 


