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Deníãek II
Nûkolik rad pro uãitele
Proã?
Deníãek je kopírovatelná pﬁíruãka k uãebnici Chit Chat 2, která má pomoci Va‰im ÏákÛm
v objevování jejich vlastních uãebních strategií. Îáci mají pﬁijít na to, Ïe uãit se dá rÛzn˘mi
zpÛsoby, a má je vést k poznání, které postupy a strategie jim osobnû vyhovují. Reflexe
jednotliv˘ch lekcí dále umoÏÀuje ÏákÛm zamyslet se nad tím, jak urãitou látku zvládli, a uãí
je sebehodnocení. To v‰e vede k posilování vûdomého uãení a k vytváﬁení odpovûdnosti za
vlastní práci.

Jak?
Pokud jste nepouÏívali Deníãek I, budou Ïáci na zaãátku potﬁebovat Va‰i pomoc. Projdûte
spoleãnû jednotlivé stránky Deníãku II a vysvûtlete jim, jak je vyplÀovat.

Deníãek II – jednotlivé lekce 1–12:
Po probrání první lekce upozornûte Ïáky na moÏnost a uÏiteãnost hodnocení vlastního
v˘konu a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ. Mûli by si uvûdomit, Ïe takováto reflexe vlastní práce jim
pomÛÏe odhalit jejich silná i slabá místa, a oni i vy budete v dal‰í lekci vûdût, na co se více
zamûﬁit. Na kaÏdé stranû je ‰est oãíslovan˘ch úkolÛ a stejn˘ poãet oãíslovan˘ch obrázkÛ,
které si Ïáci mohou po splnûní úkolu vybarvit a získat tak i vizuální vjem o dosaÏení
v˘sledku.
Deníãek II zaloÏte spoleãnû vyplnûním titulní strany. První dvû aÏ tﬁi lekce je dobré projít
s celou tﬁídou, pak – podle úrovnû jednotliv˘ch ÏákÛ – mÛÏete zadat i jako samostatnou
práci. Pﬁílohou Deníãku II se pak mohou stát rÛzné Ïákovské práce – projekty, testy atd. Po
urãité dobû se k nim Ïáci mohou vrátit a zjistit pokrok, kter˘ udûlali. Zajímav˘m zpestﬁením
jsou strany 13–15, kde si Ïáci mohou zaznamenávat narozeniny spoluÏákÛ a oslavy svátkÛ.
Strana 16 je jakousi v˘povûdí o majiteli Deníãku. Cel˘ Deníãek II si mohou pozdûji vloÏit
do Evropského jazykového portfolia.

Deníãek – tabulky
Stejn˘m zpÛsobem se pokuste pﬁivést Ïáky k tomu, aby si uvûdomili rÛzné zpÛsoby,
jak se uãit. K tomu vám pomohou tabulky v Deníãku I na stranách 15–18. Vyberte si jednu
tabulku a asi tak jednou za 14 dní ji zkuste se Ïáky – zpoãátku spoleãnû – vyplnit. Postupnû
si mohou vyplÀovat i dal‰í tabulky – kde se uãí, s k˘m se uãí, nebo z ãeho mají nejvût‰í
radost. Tyto informace mohou b˘t velice uÏiteãné i Vám.

Pár ﬁádek pro rodiãe
Deníãek je evidencí práce a dosaÏen˘ch v˘sledkÛ va‰eho dítûte pﬁi uãení se angliãtiny. Je
to pouãn˘ nástroj, kter˘ dûtem pomáhá uvûdomovat si vlastní pokroky v uãení a nalézat
rÛzné zpÛsoby uãení se. Je to rovnûÏ uÏiteãn˘ nástroj hodnocení jak pro Ïáka samotného
tak pro uãitele. Vám, rodiãÛm, dává pﬁíleÏitost mapovat a spoluúãastnit se procesu uãení se
va‰eho dítûte. Tato va‰e ‘spoluúãast’ mÛÏe navíc zv˘‰it chuÈ va‰eho dítûte k práci.

Obsah:
Nûkolik rad pro uãitele . . . . . . . . . . . . . i
Úvodní strana Deníãku II . . . . . . . . . . . ii
Lekce 1–12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1–12
When’s your birthday? . . . . . . . . . . . 13
Festivals and Holidays . . . . . . . . . . . . 14
About me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Poznámka: Deníãek II je dal‰í doplnûk souboru metodick˘ch materiálÛ a pomÛcek pro uãitele k v˘uce jazykÛ na 1. stupni
Z·, které byly vyvinuty k uãebnicím anglického jazyka Paula Shiptona Chit Chat 1 a Chit Chat 2, vydaného
nakladatelstvím Oxford University Press. Vydání materiálu financuje Oxford University Press, Jungmannova 31, Praha.
Autorky souboru: Zdena Hartingerová, zástupkynû ﬁeditelky Z· SNP v Hradci Králové, Dana Hurtová – odborná
asistentka katedry angliãtiny Pedagogické fakulty Západoãeské univerzity v Plzni.
Ilustrace jsou pﬁevzaty z uãebnice.
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Chit Chat 2

Milé děti!
Už máte za sebou rok výuky angli
pokračovat. Náš Deníček vám chce s čtiny, něco jste se naučily a letos budete
pomocí nad tím, co to vlastně učení učením trochu pomoci. Zamyslíte se s jeho
a co vám při tom pomáhá. Každ je, co děláte, když si něco nového osvojujete
o vlastním učení je důležité. Čím vícý člověk je trochu jiný, proto přemýšlení
Slavný Říman Cicero řekl: Pro učene o tom víte, tím snazší to potom bude.
přemýšlet. A my dodáváme – přemý ého a vzdělaného člověka žít znamená
s naším Deníčkem. Zaškrtávejte, vyb šlejte také o tom, jak se učíte. Zkuste to
sem všechno důležité. Určitě si nad Dearvujte, malujte, vystřihujte a nalepujte si
vám ale pomůže vaše paní učitelka/p níčkem můžete povídat i s rodiči. Nejvíce
an učitel a taky spolužáci.
K cíli vede mnoho cest, neexistuje jed
všechny. Hodně štěstí v objevování té na jediná, která by byla ideální pro
vaší.
Autorky: Zdena Hartingerová, Dana
Hurtová

My English Language Passport
Můj anglický jazykový pas

Personal details / Osobní údaje

Name and surname:
Jméno a pﬁíjmení

Date and place of birth:
Datum a místo narození
PHOTO

Address:
Adresa

School:
·kola

Nationality:

Mother tongue:

Národnost

Mateﬁsk˘ jazyk

Datum:

Signature:

Date

Podpis

1

S po r t s t i m e
sportovních aktivit, napﬁ. dive. (Napi‰ ãíslem kolik.)

1. Umím pojmenovat

2. Pﬁeﬁíkal/a jsem ﬁíkanku o sportech.

ANO

NE

3. UÏ umím pﬁeloÏit: Umím plavat.

Umí tancovat? (ona)
Ano, umí.
Ne, neumí.
4. My favourite sport is
5. Pﬁeãetl/a jsem si ãlánek o triatlonu.
Bylo to (podtrhni, co platí o tobû):

snadné

obtíÏné

6. Poslouchal/a jsem dal‰í kapitolu kresleného
pﬁíbûhu. Bylo to (podtrhni, co platí o tobû):

snadné

obtíÏné

Jak jsi zvládl/a první lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 1:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
Zapisuj si slovíãka do zvlá‰tního se‰itu, a to i ta, která se
v hodinách objeví na tabuli a nejsou ve slovníãku v knize.








1





W h a t ’s i n t h e h o u s e ?
1. Umím pojmenovat
(Napi‰ ãíslem kolik.)

místností v domû a

2

kusÛ nábytku.

2. Zazpíval/a jsem si písniãku Duchové v domû.

ANO

NE

3. PﬁeloÏ: There are three chairs in the bedroom.

PﬁeloÏil/a jsi vûtu tak, Ïe jsi zaãal/a od v˘razu
in the bedroom, tedy odzadu?

ANO (

)

NE (

)

4. Nakresli: a cat in the box, a bug on the box, a book under the box,
a plant behind the box

5. Pﬁeãetl/a jsem si, co Andrea napsala o svém domû.
Bylo to pro mû (podtrhni,
co platí o tobû):

snadné

ANO

stﬁednû obtíÏné

NE
velmi obtíÏné

6. Kde byla kouzelná koruna z pﬁíbûhu? Napi‰ anglicky.

Jak jsi zvládl/a druhou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 2:

excellent****

very good**

OK*

bad

Co se ti nejvíc líbilo?
Které slovíãko lahodí tvému uchu nejlépe? Napi‰ ho.

Dobrá rada
Kromû zápisu slovíãek z lekcí mÛÏe‰ také slovíãka sestavovat do skupin podle tématu:
napﬁ. zvíﬁata, která uÏ zná‰, barvy, pﬁedloÏky, slovesa atd. Takové zápisy mÛÏe‰
vytváﬁet z druhé strany slovníãku.











2

3

B e h e a l t hy !

1. Umím popsat

pﬁíznakÛ nemocí. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Zahrál/a jsem si ve scénce U doktora
a mluvil/a jsem pﬁitom zpamûti.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

3. PﬁeloÏ: Nejez moc zmrzliny.

Pij hodně vody.
4. Vytvoﬁil/a jsem projekt o tom, co je a co není zdravé.
5. Pﬁeãetl/a jsem si dal‰í ãást pﬁíbûhu a vím, Ïe korunu má
6. Umí‰ správnû pravopis slov? DoplÀ chybûjící písmena.

he

dache

cho

olate

h

althy

th

ng

fr

it

Jak jsi zvládl/a tﬁetí lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 3:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Kter˘ v˘raz ti dal nejvíc práce, aby sis ho zapamatoval/a?

Co ti pﬁi tom pomohlo?

Dobrá rada
KdyÏ se uãí‰ slovíãka, ﬁíkej si je nahlas a taky si je pi‰. Ta, která si nemÛÏe‰ zapamatovat,
si napi‰ na malé karty (z jedné strany anglicky, z druhé strany ãesky). Dej si je
na zvlá‰tní hromádku, nebo do krabiãky a ãasto si je opakuj.
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M y t ow n
1. Umím vyjmenovat

4

obchodÛ. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Umím se zeptat, kde je nûjak˘ obchod, a také umím odpovûdût.

ANO

NE

3. PﬁeloÏ: Kde je kino?

Vedle hotelu.
4. Poslouchal/a a pﬁeãetl/a jsem si text o mûstech. NejobtíÏnûj‰í pro mû bylo:

5. Jak ses dozvûdûl/a, co bylo dále v pﬁíbûhu Draãí koruna?

6. Udûlal/a jsem v‰echna cviãení v Pracovním se‰itû.

ANO

NE

Nejlehãí pro mne bylo cviãení
NejtûÏ‰í pro mne bylo cviãení

Jak jsi zvládl/a ãtvrtou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 4:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Co ti pomohlo zapamatovat si pokyny na cestu (vlevo, vpravo…)?


Dobrá rada
KdyÏ ãte‰ text a nezná‰ nûjaké
slovíãko, snaÏ se nejdﬁíve jeho
v˘znam odhadnout. KdyÏ to
nejde, pak teprve hledej ve slovníãku, zeptej
se sv˘ch spoluÏákÛ nebo svého pana uãitele/
své paní uãitelky. V‰ímá‰ si, jak ti k pochopení
v˘znamu mohou pomoci obrázky?
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O n h o l i d ay

1. Umím vyjádﬁit, co brouãci na obrázku
v uãebnici na stranû 24 dûlají.

ANO

NE

2. Nauãil/a jsem se rozhovor o tom, co dûlají brouãci.

ANO

NE

ANO

NE

3. Co jste dûlali s pﬁíbûhem o Jet na prázdninách? Podtrhni:
poslouchali

ãetli

hráli

Je‰tû nûco jiného? Napi‰ co:
4. UÏ umím napsat dopis anglicky o tom, co právû dûlám.
5. Pﬁíbûh Draãí koruna je pro mû (podtrhni, co platí o tobû):
zajímav˘ – chci vûdût, jak v‰e dopadne

nudn˘ – nebaví mû.

6. Namaluj jednoduch˘ obrázek kamaráda a sebe pﬁi nûjaké ãinnosti.
Popi‰, co dûláte.

Jak jsi zvládl/a pátou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 5:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
Pﬁed poslechem si vÏdy
ujasni, co je úkolem.
KdyÏ poslouchá‰ text
z kazety, snaÏ se porozumût tak,
Ïe nejdﬁíve jenom poslouchá‰. Text
ãti aÏ pﬁi druhém poslechu. KdyÏ
neporozumí‰ v‰emu, nevadí. SnaÏ
se rozeznat alespoÀ nûkolik slov.
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A s u n n y d ay
1. Umím popsat

6

druhÛ poãasí. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Zazpíval/a jsem si písniãku.
Rozumûl/a jsem jí.
3. Poslouchal/a jsem telefonování o poãasí.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Rozumûl/a jsem (podtrhni, co platí o tobû):
v‰emu

skoro v‰emu

ãástem

skoro niãemu

4. Nejvíce se mi líbila básniãka o
5. Napsal/a jsem také obrázkovou básniãku.
ZaloÏil/a jsem si ji do Deníãku.

ANO

NE

ANO

NE

6. Jaké bylo poãasí v pﬁíbûhu o korunû? Napi‰ anglicky:

Jak jsi zvládl/a ‰estou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 6:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
Kdykoliv
nûco napí‰e‰,
vÏdy si text
po sobû pﬁeãti.
KdyÏ napí‰e‰ dopis nebo
vytvoﬁí‰ projekt, nech si
ho a vloÏ do Deníãku.
Za rok uvidí‰, jak tvoje
práce pokraãuje, co ses
uÏ nauãil/a a jaké dûlá‰
pokroky.
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Spa ce school

1. Umím pojmenovat

pﬁedmûtÛ ve ‰kole. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Poslouchal/a jsem pﬁíbûh o vesmírné ‰kole.

ANO

NE

ANO

NE

3. Umím se zeptat na ãas a také odpovûdût.

ANO

NE

4. Zahrál/a jsem si v rozhovoru o tom, jaké máme
pﬁedmûty ve ‰kole a v kolik hodin.

ANO

NE

Porozumûl/a jsem dobﬁe.

5. Nakresli hodinové ruãiãky a zapi‰ ãas:

10:30

2:00

It’s

It’s

6. Nakresli a napi‰, jakého máte ve tﬁídû zvíﬁecího mazlíãka.
(KdyÏ nemáte, nevadí, nakresli a napi‰, jakého by sis pﬁál/a ve tﬁídû mít.)

We’ve got

Jak jsi zvládl/a sedmou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 7:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
KdyÏ pí‰e‰ souvisl˘
anglick˘ text, pracuj
nejdﬁíve s konceptem
(pi‰ naneãisto). Pak se
poraì (napﬁ. se spoluÏákem,
uãitelem nebo se slovníkem) a práci
dokonãi. Tím, Ïe text opravuje‰
a dále rozvíjí‰, se také uãí‰.
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What’s on TV?
1. Umím pojmenovat

8

druhÛ televizních poﬁadÛ. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. PﬁeloÏ a odpovûz podle pravdy:

Máš rád/a kvízy?
Ano, mám. / Ne, nemám.
Máš rád/a kreslené filmy?
Ano, mám. / Ne, nemám.
3. PﬁeloÏ: na Primě

v 7 hodin

4. Poslouchal/a jsem pﬁíbûh o ‰piónce a odpovídal/a na otázky.
Bylo to

snadné

NE

(Podtrhni, co platí o tobû.)

obtíÏné

5. Umím ﬁíct: v 7:15, v 9:00, 12:40, 5:45
6. Co prozradilo Alexe v muzeu?
(Podtrhni správnou odpovûì.):

ANO

ANO

He sneezes.

He sings.

NE

He skips.

Co to znamená ãesky?

Jak jsi zvládl/a osmou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 8:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
KdyÏ pracuje‰ ve skupinû
nebo ve dvojici, snaÏ se
mluvit jen anglicky. Pomáhej
si ‘ﬁeãí tûla‘ a ukazováním na pﬁedmûty,
které neumí‰ je‰tû pojmenovat anglicky.
Hlavnû se neboj mluvit. Neprokládej
anglické vûty ãesk˘mi slovy, tûm by
cizinci stejnû nerozumûli.
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My free time

9

1. Umím pojmenovat

ãinností pro voln˘ ãas. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Poslouchal/a a zazpíval/a jsem si písniãku.
Rozumûl/a jsem (podtrhni, co platí o tobû):

v‰emu

jen nûãemu

3. DoplÀ:

M

nday

Fr

day

Tu

sday

S

Wed

u

d

a

4. Pﬁeãetl/a jsem si dopisy.
âtení bylo (podtrhni, co platí o tobû):

S

Th

rsday

nday

snadné

5. Umím podobn˘ dopis sám/a napsat.

obtíÏné
ANO

NE

6. Pﬁeãetl/a jsem si pﬁíbûh a vím, kde se dûti schovaly (napi‰ anglicky):

Jak jsi zvládl/a devátou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 9:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
âasto si opakuj, co
uÏ umí‰. Pak nebude‰
tolik zapomínat.
Pﬁi opakování ve ‰kole dávej
dobr˘ pozor. Tím, Ïe látku
znovu probere‰, si vûdomosti
upevní‰ a lépe zapamatuje‰.
KdyÏ se nûco uãí‰ podruhé, jde
to uÏ mnohem snadnûji.
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Amazing animals
1. Umím pojmenovat

10

exotick˘ch zvíﬁat. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Umím o kaÏdém zvíﬁeti ﬁíct alespoÀ jednu vûtu.

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

3. Nakresli svoje oblíbené zvíﬁe a napi‰ o nûm nûkolik vût.

4. Hádal/a jsem ve skupinû nebo ve dvojici,
na které zvíﬁe spoluÏák myslí.
5. Kvíz o zvíﬁatech byl pro mû:
(Podtrhni, co platí o tobû.)

snadn˘

obtíÏn˘

6. Hrál/a jsem v pﬁíbûhu o draãí korunû.
myslím, Ïe jsem to zvládl/a dobﬁe

myslím, Ïe mi to moc dobﬁe ne‰lo

(Podtrhni, co platí o tobû.)

Jak jsi zvládl/a desátou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 10:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
KdyÏ hraje‰ roli, ãte‰
nahlas, ãi pﬁedvádí‰
rozhovor, snaÏ se
vÏdy vyslovovat tak,
jak sly‰í‰ mluvit lidi na kazetû.
KdyÏ bude‰ v˘slovnost odb˘vat,
cizinci ti nebudou rozumût.
Pokud mÛÏe‰, zkus se nahrát
a poslechni si sám/sama sebe.
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The n a nd now

1. Umím pojmenovat

ãástí zvíﬁecích tûl. (Napi‰ ãíslem kolik.)

2. Pﬁeãetl/a a poslechl/a jsem si ãlánek o v˘voji zvíﬁat.
âtení bylo

snadné

Poslech byl

obtíÏné

ANO

NE

snadn˘

obtíÏn˘

(Podtrhni, co platí o tobû.)
3. Umím popsat podle obrázku nûjaké zvíﬁe.

ANO

NE

4. Zazpíval/a jsem si písniãku o dinosaurovi.

ANO

NE

5. PﬁeloÏ:

žádné zuby

ostré drápy

6. Pﬁeãetl/a sis pozornû pﬁíbûh o korunû? Je tam jedno anglické slovo, které má
dva v˘znamy. Najdi ho, pﬁepi‰ anglicky a napi‰ oba ãeské v˘znamy:

Jak jsi zvládl/a jedenáctou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 11:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
Zopakuj si
z Deníãku I:
kdyÏ se uãí‰
cizí jazyk,
uãí‰ se tím jazykem
mluvit, ro __ __ __ __ __ ,
kdyÏ mluví jiní a také
ãí __ __ a ps __ __.
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S t o n e s ou p
1. Poslouchal/a jsem,

ANO

NE

ãetl/a jsem

ANO

NE

a hrál/a a jsem v pﬁíbûhu Stone soup.

ANO

NE

12

2. Podtrhni, co bylo v polévce:

money

stone

fruit

potatoes

carrots

fish

3. Líbilo se ti pracovat s pﬁíbûhem?

leaves

meat

ANO

NE

ANO

NE

Napi‰ proã:
4. Zazpíval/a jsem si písniãku na rozlouãenou.
5. PﬁeloÏ: Bude se mi po vás stýskat.
6. Kde nakonec skonãila koruna z pﬁíbûhu? Napi‰ anglicky
Myslí‰, Ïe je to dobr˘ konec?

ANO

NE

Jak jsi zvládl/a dvanáctou lekci? (Vyber a oznaã.)

Unit 12:

excellent****

very good**

OK*

bad

Proã?
Co se ti nejvíc líbilo?

Dobrá rada
Podívej se, jak jsi pﬁeloÏil/a vûtu: Bude se mi po vás st˘skat. U nûkter˘ch vût v angliãtinû
nestaãí jen pﬁeloÏit jedno slovíãko po druhém, musíme se prostû nauãit celou vûtu (nûkdy
se jim ﬁíká fráze). Porovnej: Neboj se! Don’t be afraid! Co se děje? What’s the matter?
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When’s your birthday?
Zeptej se spoluÏákÛ, kdy mají narozeniny. PouÏívej otázku: When’s your birthday?
Odpovûdi si zapi‰ do tabulky:
Months

Pupils

January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
Pupils
25
20
15
10
5
Jan

Feb

Mar

Apr May

Jun

Jul

Aug

Months

Nauãte se písniãku:

13

Happy Birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday dear Filip,
Happy birthday to you.

Sep

Oct

Nov

Dec

Festivals and holidays
1. Spoj, co patﬁí k sobû. Slova pﬁepi‰.

Christmas pudding
present
heart

pumpkin

Easter eggs

Easter basket
kiss

chocolate

witch

hot cross bun
ghost
Christmas tree
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Festivals and holidays
1. Zeptej se 10 kamarádÛ/kamarádek: ‘What is your favourite festival?’
Zapi‰ do tabulky:
Name

Favourite festival

Name

Favourite festival

Spoãítej, kter˘ svátek má rádo nejvíce dûtí. DoplÀ vûtu:

The most favourite festival is

2. VÏdy, kdyÏ oslaví‰ nûjak˘ svátek ve ‰kole nebo doma, doplÀ si ho do tabulky.
Zapi‰ do ﬁádkÛ k jednotliv˘m mûsícÛm, kter˘ svátek se slaví ve Velké Británii
a kter˘ v âeské republice. Nakresli si mal˘ symbolick˘ obrázek.
Months

Great Britain

Czech Republic

January
February

St Valentine’s Day, 14th

March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
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St Nicholas’s Day, 5th

About me
My family
Draw and label your family:
mum

dad

brother

sister

grandma

grandad

my

my

my

name

name

name

age

age

age

my

my

my

name

name

name

age

age

age

pet

My favourite things
My favourite subject is
My favourite hobby is
My favourite colour is
My favourite food is
My favourite animal is a(n)
My favourite things in English…
My favourite songs and chants

My favourite stories/books/films

My favourite Chit Chat characters

My favourite English words
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PodpÛrné materiály k uãebnici Chit Chat 2
Dopis uãitelÛm
VáÏení uãitelé,
dostává se vám do rukou soubor materiálÛ vyvinut˘ch k uãebnici Chit Chat 2 pro v˘uku anglického
jazyka, kter˘ by vám mûl pomoci pﬁi poãáteãní v˘uce angliãtiny ve ãtvrté, pﬁípadnû tﬁetí tﬁídû. Materiály
prezentujeme v nûkolika balíãcích. Nûkteré vyuÏijete v prvních hodinách angliãtiny, tedy pﬁedtím neÏ
zaãnete pouÏívat uãebnici, ale nûkteré ãásti doporuãujeme pouÏívat s uãebnicí soubûÏnû. Materiál není
vytvoﬁen jako klasická uãebnice, která se má projít od zaãátku do konce. Je to spí‰e soubor podpÛrn˘,
kter˘ se zamûﬁuje na oblasti ponûkud opomíjené (napﬁ. classroom language, v˘slovnost). Nûkteré ãásti
balíãku jsou vhodné i pro individuální a domácí procviãování uãiva ÏákÛ, kteﬁí vyÏadují zvlá‰tní péãi
(CD-ROM).

Pro koho je soubor urãen?
Materiály jsme tvoﬁili tak, aby je mohli pouÏít jak uãitelé 1.stupnû neaprobovaní pro v˘uku Aj, tak uãitelé
aprobovaní pro v˘uku angliãtiny na 2. stupni, kteﬁí nejsou zvyklí pracovat s mal˘mi dûtmi. Doufáme, Ïe
uÏiteãn˘m pomocníkem budou i pro novû kvalifikované uãitele bez velk˘ch zku‰eností, nepedagogické
pracovníky, ale i motivované rodiãe. Ale byli bychom rádi, kdyby pomohly pﬁedev‰ím dûtem, na které
jsme pﬁi zpracování tûchto materiálÛ mysleli pﬁedev‰ím.

Co soubor obsahuje?
Balíãek A je audio-orální kurz ‘Tune in to English’ pro úvodní hodiny angliãtiny. Obsahuje detailní
pﬁípravy na hodiny, pracovní listy pro Ïáky a nahrávku na CD. NeÏ sáhnete po uãebnici, vûnujte nûkolik
hodin úvodnímu audio-orálnímu kurzu, kter˘ má Ïáky ke studiu angliãtiny motivovat a pﬁipravit je na to,
co je ãeká v pravideln˘ch hodinách angliãtiny. Souãástí jsou i cviãení zamûﬁená na v˘slovnost, která
mÛÏete pouÏívat i pozdûji soubûÏnû s uãebnicí.
Balíãek B je metodick˘ materiál ‘Chit Chat video pohlednice’ obsahující DVD nahrávku hodin angliãtiny
ÏákÛ pracujících s uãebnicí Chit Chat 1 a struãné metodické rady k v˘uce základních ﬁeãov˘ch dovedností
a jazykov˘ch prostﬁedkÛ. Natoãili jsme nûkolik ukázek v˘uky v hodinách, kde je pouÏita uãebnice Chit
Chat. Uãitelé zde mohou nalézt inspiraci ke své práci a porovnat svoji práci s v˘ukou kolegyÀ.
Balíãek C obsahuje praktické rady a nápady pro uãitele. Najdete v nûm:
a) ‘Try it with us’: Classroom language (jazyk pouÏívan˘ v hodinách, aby hodina mohla b˘t vedena
v angliãtinû);
b) ‘Play with sounds’: plakát ilustrovan˘ch anglick˘ch hlásek a rady, jak postupovat pﬁi nácviku obtíÏnûj‰ích hlásek, jazykolamy, rozpoãitadla a tradiãní ﬁíkanky na upevnûní v˘slovnosti;
c) ‘Have fun’: jazykové a pohybové hry do tﬁídy i do tûlocviãny.
Balíãek D je urãen pro dûti. Je v nûm
a) Deníãek napomáhající dûtem uvûdomit si rÛzné strategie uãení se a udûlat první krÛãky v sebehodnocení.
b) Fun with Oscar: interaktivní CD-ROM s aktivitami na upevnûní základních znalostí angliãtiny, kter˘ je
vhodn˘ pro individuální práci ÏákÛ pﬁi hodinách i pro domácí procviãování uãiva.

Co si ke své práci vyberete, záleÏí na vás a va‰ich Ïácích.
Pﬁejeme vám mnoho úspûchÛ.

Autorky: Zdena Hartingerová, Joan Hood, Dana Hurtová, Lenka Lánská
Fonetické symboly: Lucie Îaludková
Ilustrace Play with Sounds: Hadley Ferguson
Technické zpracování DVD a CD: Vladimír Nov˘, Petr Jakubik, Audio video studio Západoãeské univerzity v Plzni
Technické zpracování CD-ROM: Oxford University Press.
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