Vážení rodiče,
jmenuji se Polina Pavluchenko a momentálně dělám asistentku pedagoga ve druhé třídě. K některým
z Vás se už dostala informace o tom, že letos kroužek angličtny povedu já.
Pokud stručně popíšu své zkušenost s jazykem, tak mužů říct, že mám za sebou certikát t E ( tirst
certicate of Englishe, absolvování letní školy ve Velké iritánii a několik delších zájezdu do 0pojených
0tátu, kde mám i část rodiny. Angličtnu používám běžně jak na vysoké škole v rámci studia, tak i v
každodenním životě pro běžnou komunikaci.
o se týká procesu výuky, držím se přesvědčení, že vzhledem k věku našich dět, nejvhodnější
metodou by byla audio-vizuální výuková metoda, která umožňuje získávaní znalost formou her,
zpěvu a interaktvních pomůcek, rytmu, pohybu, které z velké čast bychom prováděli spolu s dětmi –
takový, TPR: Total Physical Response.
Nicméně bych vás chtěla požádat o dokoupení následujících učebnic :
Pro první třídu
> htps://www.bookmall.cz/obchod/97801w947838153828-happy-house-w-new-editon-class-bookc
gclid=EAIaIQob hMI9r60_cPG38QIV678Xt h1z4giGEAQYAiAiEgIEHfD_iwE
A pro druhou třídu:
> htps://www.bookmall.cz/obchod/97801w94785w156-happy-house-28-new-editon-class-book-czediton
…hodně by mi to pomohlo při strukturování hodin a plánování aktvit.
Hlavním cílem tohoto kroužku bych teda viděla v povzbuzení zájmu o jazyk obecně, vytvoření
pozitvního vztahu k výuce angličtny, překonávání ‚‚jazykové stydlivost‘‘ (strach mluvit cizím jazycee a
rozvoj konverzačních schopnost. A asi nejpodstatnější věcmi pro Vás budou rozvrh, způsob
přihlašování na kroužek a platby.
PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE jsou k dispozice u třídních učitelek – také na webu.
ena je (stejně jako v minulém rocee 511,- Kč za jednoho žáka na pololet.
PLATBA se bude provádět na účet školy.
Údaje pro platbu: č. Účtu: 181826927/0300
VS dítěte
do poznámek uveďte: AJ 9/18 - 1/19

ROZVRH: kroužek bude probíhat vždy v pondělí!
Pondělí 1. třída - w38:281- w4:11, 2. -3. třída - w4:w1-w4:55
Kdybyste měli jakékoliv dotazy, ráda Vám odpovím bud‘ osobně ve škole nebo přes email:
polinapavluchenko@seznam.cz
Mějte se hezky a těším se na výuku! 0 pozdravem,
Polina Pavluchenko

