Odpovídáme na nejčastější dotazy…

Co zohledňujeme při vývoji výukové sady FUNPARK?
reálné prostředí českých škol
pozvolnou progresi odpovídající věku žáků ve 3. až 5. ročnících
zábavné, herní a pohybové aktivity

Milé kolegyně, milí kolegové,

motivaci všech žáků ve třídě – těch slabších i rychlejších,
včetně žáků s SPU

tem pracovní učebnice angličtiny
rády bychom Vás seznámily s koncep
ce
ročníku ZŠ. Doufáme, že naše učebni
FUNPARK, určené pro výuku od 3.
ícím čas.
a Vám spolehlivým partnerem šetř
bude pro Vaše žáky zdrojem zábavy

plně interaktivní podporu a její efektivní a jednoduché využití
při distanční výuce
důkladné „proučení“ formou pilotování na základních školách
po celé republice

alým
bnice a pracovní sešit v jednom, pom
Pracovní učebnice pro žáky, tedy uče
u
mo
for
dětského světa. Žáci si zde hravou
tempem rozvíjí nejběžnější témata
je
komunikační fráze. Celý koncept
osvojují základní slovní zásobu a
ily
zaž
u
ěch
tupu tak, aby pocit úsp
postaven na principu pozvolného pos
pro
očnější cvičení, která budou výzvou
všechny děti. Zároveň obsahuje i nár
i žáci
navíc vytvořena tak, aby je zvládli
pokročilejší žáky. Většina cvičení je
s SPU.

Jak budou vypadat jednotlivé komponenty?
2dílná pracovní učebnice s žákovským kódem pro vstup do
interaktivního prostředí FUNPARK včetně volných pracovních listů
portfolia za 299 Kč včetně DPH na jeden školní rok

ické děti Bob

covní učebnicí jsou sympat
Průvodci veselou a plnobarevnou pra
u Foxie.
a Vicky spolu s vychytralou lištičko

připravené desky pro barevné pracovní listy a aktivity z portfolia
metodický balíček pro učitele, který bude obsahovat tištěnou
metodickou příručku, soubor flashcards, hlavní hrdinku lišku Foxie,
metodicky zpracované tipy pro žáky s SPU, didaktické plakáty
a testy
Jaká bude návaznost na FUNPARK?
podle FUNPARK bude možné vyučovat od 3. ročníku základních
škol
pokračovat bude možné s jakoukoliv jinou učebnicí anglického
jazyka, při vývoji je však brán ohled především na návaznost se
sadou BLOGGERS
lze probrat první dva díly FUNPARK a poté od 5. ročníku přejít
na Bloggers 1 / jinou učebnici, nebo přejít na Bloggers 1 / jinou
učebnici od 6. ročníku po probrání všech třech dílů FUNPARK
Kdy vyjdou jednotlivé díly FUNPARK?
FUNPARK 1 vyjde v květnu 2022
(vzorový výtisk bude k dispozici v únoru 2022)
FUNPARK 2 vyjde v únoru 2023
FUNPARK 3 vyjde v únoru 2024

O Klett nakladatelství
Klett nakladatelství
je součástí skupiny
Klett Gruppe, jednoho
z nejvýznamnějších
a nejprestižnějších
evropských vydavatelských
domů, který se zabývá
vydáváním učebních
a vzdělávacích materiálů
už od roku 1897.
Součástí skupiny jsou
nakladatelství jako např.
Delta Publishing. Díky
tomuto mezinárodnímu
zázemí a sdíleným
zkušenostem s vývojem
učebních materiálů
přinášíme do českých škol
nejmodernější didaktická
řešení.

ea
é úvodní příběhy, autentická vid
Součástí publikace jsou animovan
ů,
ožství tematických písniček a poslech
s vrstevníky, gramatická videa, mn
a her.
ení
cvič
h
výc
uso
í podpora včetně bon
slovníček a kompletní interaktivn
,
ivit
akt
h
tfolio s množstvím rozšiřujícíc
Celou sadu doplňuje žákovské por
nápadů a her.
učitele nabízí detailně rozpracované
Česky psaná metodická příručka pro
iny. To
řívacích her i tipů na zpestření hod
hodiny, včetně úvodních rituálů, zah
ším na
u formou. Při psaní myslíme předev
čno
stru
a
ou
uch
nod
jed
no
psá
je
vše
obohatí
ele, ale pevně věříme, že naše tipy
začínající nebo neaprobované učit
i učitele s dlouholetou praxí.
ácí
a také na flashcards. Rozšiřující dom
Všechna slovní zásoba je zpracován
kými
čes
i
ným
rob
pracovních listech s pod
přípravu nabízíme na samostatných
pokyny pro rodiče.
Hodně radosti v hodinách angličtiny

Vám přejí autorky.
Kristýna Elišková
Věra Forejtová
Tereza Hnátková

Obsah a vysvětlení koncepce prvního dílu
Slovní zásobu opakujeme soustavně
a průběžně. Všechna slovní zásoba
je zpracována také na flashcards.

Představujeme nový koncept
pracovní učebnice, která je
postavena na principu pozvolného
postupu.
Zpracováváme nejběžnější témata
ze světa 8letých a 9letých dětí.

TOPIC

1
2

Pracovní učebnice obsahuje velké
množství rozmanitých cvičení.
Tříúrovňová vnitřní diferenciace
zajišt‘uje úspěch a výzvu pro
všechny žáky.
Součástí pracovní učebnice
jsou animované úvodní příběhy,
autentická videa s vrstevníky,
gramatická videa, množství
tematických písniček a poslechů,
slovníček.
Pracovní učebnice je doplněna
žákovským portfoliem s množstvím
rozšiřujících aktivit, nápadů a her
do třídy.
Pracovní učebnice má kompletní
interaktivní podporu včetně
bonusových cvičení a her.
Představujeme veselý, barevný,
bohatě ilustrovaný výukový
materiál.
Knížkou provází Bob a Vicky spolu
s vychytralou lištičkou Foxie.
Součástí výukové sady jsou i další
doplňkové komponenty, jako
metodická příručka, testy nebo
podklady pro domácí přípravu.

Hello!

Friends

Velký důraz klademe
na přirozenou
komunikaci.

Žáci si osvojují základní slovní
zásobu, komunikační fráze
i gramatiku hravou formou.

VOCABULARY

COMMUNICATION

GRAMMAR

greetings

What’s your name?

I’m

colours

What’s this?

it’s

numbers 1 – 20

How old are you?

classroom language

Happy birthday!

appearance

How are you?

I’m

feelings

Are you …?

he’s / she’s

people

Is he/she/it …?

family members

I’ve got one brother.

alphabet

How many brothers …?

sloveso být ve frázi I’m … / it’s …
fráze What’s this? / What’s your name?
audio-orální kurz (s výjimkou červeně označených
cvičení)
převažují audio-orální aktivity
postupné představení psané formy slov, nejdříve
pasivně (čtení), později aktivně (psaní)

REVISION UNIT 1 + 2

3
4
5

Family

I/you’ve got

I haven’t got …
body parts

How many … have you got?

Body

seznamení s abecedou formou písničky
vyhláskování svého jména
představeno Have got … ve frázích

have got / has got
my/your

seznámení s frází Have got … / Has got …

plurals
Food

drinks, food

Do you like …?

meals

Yes, I do. / No, I don’t.

I like / I don’t like
seznámení s Like v jednoduchých frázích

I’m hungry/thirsty.
REVISION UNIT 3 + 4 + 5

6
7

Animals

pets

Have you got a pet?

I like / I don’t like

farm animals

What’s your favourite animal?

Have you got …?

school objects

Red pen, please.

present simple I/you

daily routine

Here you are. / Thank you.

ZOO animals
My Day

You’re welcome.

opakování jevů z 1. dílu:
to be / to have got / like
první seznámení se slovosledem anglické věty
přítomný čas prostý v 1. a 2. osobě j. č.

REVISION UNIT 6 + 7

8
9

I can!

activities

I can play football/the violin.

sports

Can you …?

musical instruments

Yes, I can. / No, I can’t.

clothes

a red dress / an orange shirt

have got

word order

we/they

I’ve got a red dress.

my/your

Can I have?

revision

Clothes

can / can’t

jednoduché kombinace se známými slovesy
otázky a zápor
jednoduché rozvíjení vět přídavným jménem:
I’ve got a red dress.
všechna osobní zájmena

REVISION UNIT 8 + 9

10

revision
Holidays
toys

fráze na prázdniny
zopakování probraných jevů:
písnička s pohybovou aktivitou
divadelní scénka
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