Tipy na publikace a jiné zdroje pro výuku, s nimiž jsme se setkaly během své
vzdělávací mobility
Tištěné zdroje:
☺ úžasné – vtipné a výstižné – 3 dílné obrázkové kolekce
pohlednic o kultuře a povaze Britů: HOW TO BE BRITISH a
GET AROUND IN ENGLISH
Mayflower College je měla přímo k zakoupení…, případně rády
zapůjčíme! ☺ Velmi zajímavé a atraktivní pro učitele i žáky! ☺
Obrázek stažen 28. 6. 2017 ze stránky:
https://www.flickr.com/photos/symonmreynolds/13784097493

☺ postcards LOST CONSONANTS
- vtip spočívá v tom, že když vypustíme ze sdělení jednu souhlásku,
zcela se změní jeho význam
(zde např. je místo „look“ slovo „loo“ – výsledek vidíte sami ☺)
- lze jich najít na internetu spousty
Obrázek stažen 28. 6. 2017 ze stránky: https://cz.pinterest.com/pin/468585536205670168/

☺ book Ship or Sheep – pronunciation
☺ Inside Out Resource Pack, Macmillan – velké množství kopírovatelných aktivit
☺ George Mikes: HOW TO BE AN ALIEN – kniha velice výstižně a vtipně pojednávající o zvycích a obyčejích
Britů
☺ úžasný časopis o teorii a praxi výuky angličtiny, moderní metody a trendy… - ENGLIS TEACHING
PROFESSIONAL - https://www.etprofessional.com/home

Doporučené elektronické zdroje:
☺ Walace and Gromit – compltely English, nothing harmful, only fun!
☺ Youtube advertisements jako autentický materiál (např. Heineken commercial – different accents; One woman –
17 British accents)
☺ Cbeebies – children´s programme from BBC
☺ http://www.onestopenglish.com/ - plno metodiky a aktivit pro učitele

☺ 69 Fun Facts about the UK http://confessedtravelholic.com/2012/08/69-fun-facts-about-the-uk.html
☺ storycubes and many more activities for teaching: http://www.senteacher.org/worksheet/103/Phonics-LetterDice-Printer.html
☺ obrovské zdroje pro učitele! - http://lessonstream.org/
☺ využití videí ve výuce: http://moviesegment.com/
☺ https://www.makethegradeenglish.com/
☺ práce s videi – free program CLIPGRAB (stažení videí třeba z Youtube) a WINDOWS LIVE MOVIE MAKER
☺ práce s audionahrávkami: free program AUDACITY

Další tipy:
☺ hra BANANAGRAMS – rychlejší verze Scrabble
☺ bonbóny LOVE HEARTS na Valentýna
☺ hra CALL MY BLUFF – hráči musí vybrat ze tří možností jedinou správnou definici daného neznámého
slovíčka; žáci sami mohou ke správné definici vymýšlet „chybné definice“ málo známých slovíček a „nachytat“
své soupeře
☺ hra JUST A MINUTE - http://busyteacher.org/20564-5-steps-to-making-fluency-fun-just-a-minute.html
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