Clilschool TALK
Občasník anglickej jazykovej školy v Devínskej Novej Vsi

Začíname nový školský rok 2014/2015
Naša jazyková škola otvára tretí rok kurzy
anglického jazyka. Tento rok ponúkame kurzy
pre všetky ročníky základných škôl. Kurzy sú
rozdelené do siedmich úrovní (levelov), ktoré
určujú vedomostnú úroveň žiakov. Detí je na
hodine maximálne 8, pretože chceme, aby
naša výučba bola efektívna. Výhodou menších
skupín je možnosť venovať sa každému žiakovi osobitne. Docielime zároveň, aby žiaci boli
na hodinách aktívnejší a komunikatívnejší.
Veľké percento informácií je vnímané zrakom,
preto máme v učebni nainštalovanú interaktívnu tabuľu. Vďaka tejto pomôcke sa učivo
stáva názornejšie, príťažlivejšie a hlavne zapamätateľnejšie.
Kurzy pre najmladších žiakov ZŠ (Levely 1 a
2) sú zamerané na rozširovanie novej slovnej
zásoby, spájanie slov do jednoduchých viet a

na otázky v anglickom jazyku. Postupne pridávame niektoré CLIL témy. Nacvičujeme hrané
divadielka a spievame pesničky. Chceme, aby
sa žiaci na výučbu tešili a spájali si učenie s
pozitívnym zážitkom. Vo vyšších ročníkoch
(Levely 3, 4, 5) začleňujeme metódu CLIL
intenzívnejšie, čo sa nám veľmi osvedčilo.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) je metóda, kde sa pomocou iného predmetu, napríklad hudobnej výchovy, prírodovedy, matematiky, geografie a i. vyučuje anglický
jazyk. Pre žiakov je veľmi atraktívna prírodoveda so zameraním na rastliny a živočíchy, ľudské telo, vesmír, planéta Zem a iné. Sme
zapojení do Cambridgeského projektu
Penfriend.
Najvyššie ročníky (Level 6 a Level 7) sú zamerané hlavne na konverzácie, preto sme predĺ-
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žili výučbu zo 45 na 60 minút. Pre najstarších
žiakov, t. j. ôsmakov a deviatakov (Level 7)
sme pripravili taktiež konverzácie s anglickým
native speakrom.
Vyučovanie sa snažíme spríjemniť a počas
roka robíme tematické „party“, ako napríklad
Halloween, Mikuláš, Vianočný program a Deň
detí. Počas týchto hodín hráme anglické hry,
súťaže, zábavné vedomostné kvízy, pozeráme
filmy a rozprávky v anglickom jazyku. Ponúkame aj možnosť bezplatných ukážkových hodín
v priestoroch našej školy. Sú určené hlavne
uchádzačom, ktorí u nás kurz ešte neabsolvovali. Cieľom týchto hodín je oboznámiť rodičov
a žiakov so spôsobom našej výučby. Školský
rok je rozdelený na dva semestre: zimný a
letný. Do zimného sa môžete prihlásiť elektronicky na našej webovej stránke.
Mgr. Veronika Dobríková
CLILSCHOOL team

Leto s angličtinou v našom „Clilschool Holiday Camp 2014”

Toto leto sme prvé prázdninové týždne pripravili dva turnusy anglických táborov. Prvého,
cestovateľského turnusu sa zúčastnili žiaci 3.
ročníka a druhého, rozprávkového žiaci predškolského a staršieho školského veku.
Around the world (Cesta okolo sveta)
Celý rok sme sa usilovne učili a rozhodli sme
sa, že je čas využiť anglický jazyk vo svete.
Hneď prvý deň dostali naši cestovatelia pas a
cestovateľské denníky. Toto leto sme stihli
precestovať Európu, časti Afriky a Ameriky.
V Európe sme spoznali krásne historické
pamiatky ako Eiffelovu vežu, Koloseum, Partenon, šikmú vežu v Pise aj budovu Anglického
parlamentu. V Anglicku sme ochutnali pravý
anglický čaj s mliekom. Stretli sme sa tiež
s Angličanom Jamesom, ktorý hral pekne na
gitare a bol s nami navštíviť ZOO. Dostali sme
sa aj na africký kontinent. V Afrike žijú úžasné
zvieratá, ktoré sme si odfotili a fotografie sme
si nalepili do cestovateľského denníka.
V Zimbabwe nás Afričania privítali hrou na
bubon a spievali rytmickú pieseň Salibonani.

Vypočuli sme si rozprávky z Čiernej Afriky,
ktoré nám prišla prečítať kamarátka Majka.
Objavili sme dokonca čaro egyptských pyramíd. Vykopali a vymaľovali sme archeologický
odliatok a naučili sa zložité hieroglyfy. Posledný deň sme sa v Amerike stretli s pôvodnými
obyvateľmi — Indiánmi, ktorí nás pomaľovali
a pomohli nám založiť indiánsky oheň. Okrem
iného sme sa naučili poznávať vlajky a vedieť
určiť hlavné mestá niektorých štátov. Rodičom a kamarátom sme poslali pohľadnice z
rôznych kútov sveta, aby sa o nás nestracho-

mali veľa práce. Každé prasiatko malo svoju
záhradku, o ktorú sa muselo starať, polievať
ju, sadiť kvietky a stromčeky. Na záhradke si
postavili svoj domček a cestičku do neho
vydláždili kamienkami. Aj keď vytrvalo pracovali, vždy si veselo pospevovali anglické pesničky. No nebolo všetko také ružové a občas
mali aj strach, a to najmä zo zlého vlka, ktorý
číhal skoro všade. Preto prasiatka usporiadali
Olympigské hry, aby boli silné a zdatné. Usilovne posilňovali svaly, skákali cez švihadlá,
trénovali obratnosť a beh cez prekážky. Občas
si oddýchli a našli si čas aj na svojich kamarátov v ZOO. Posledný deň si dopriali zaslúžený
oddych. Spravili Hot Dog Party a uskutočnili
Talent show. Všetky boli neuveriteľne talentované, rytmicky tancovali, spievali, dokonca
niektoré vedeli cvičiť aj gymnastiku. Nakoniec
zlého vlka úspešne porazili a živé a zdravé sa
vrátili domov k svojej mamičke a oteckovi.
See you next summer :-)

vali. Cestovanie a rozprávanie po anglicky
bolo zábavné. Aj keď bola CLILSCHOOL helikoptéra rýchla, nestihli sme navštíviť a vidieť
všetko. Budúce leto nás čaká objavovanie
Austrálie, chladnej Antarktídy a Ázie.
The three little pigs (Tri prasiatka)
Kde bolo, tam bolo, žili raz tri prasiatka. Toto
leto si zaumienili zdokonaliť svoju angličtinu.
V tomto jazyku znie všetko akosi inak, dokonca aj krochkanie oink oink. Od rána do večera

Music through English
výučba angličtiny pre prváčikov na predmete hudobná výchova
Mladší školský vek je ideálny pre budovanie
základov cudzieho jazyka, preto sa Jazyková
škola CLILSCHOOL rozhodla od minulého roka
spolupracovať so Základnou školou
Pavla Horova 16 na hudobnom projekte.
Metóda CLIL sa uplatňovala na predmete
hudobná výchova počas doobedňajšieho
vyučovania a bola určená pre žiakov oboch
prvých ročníkov. Na hodine sme spolupracovali s triednymi učiteľkami. Väčšina vyučova-

cích hodín bola vedená v anglickom jazyku.
Hravou formou sme si rozširovali vedomosti.
Naučili sme žiakov rozdeľovať zvuky na hudobné a nehudobné, silné a slabé, pomenovať a rozdeľovať hudobné nástroje do skupín.
Spievali sme viaceré anglické piesne, budovali sme slovnú zásobu a rozvíjali hudobné
zručnosti pomocou anglických riekaniek, ako
aj pohybových hier. Taktiež sme používali
zábavné interaktívne cvičenia, ktoré veľmi

spestrili výučbu. Tento školský rok plánujeme
v projekte pokračovať.
Keďže je zapísaných viac žiakov 1. ročníka,
každú triedu rozdelíme na dve skupiny. Jedna
polovica triedy bude preberať učivo s triednym učiteľom po slovensky a druhá skupina
žiakov bude mať výučbu v priestoroch jazykovej školy. Žiakov budeme motivovať a prakticky im ukážeme, že učenie cudzieho jazyka je
príjemné, hravé a zábavné.

Naše pôsobenie v materských škôlkach
Vieme, že anglický jazyk je v súčasnosti veľmi
dôležitý. Rozhodli sme sa venovať mu väčšiu
pozornosť a ponúkame kurzy a spoluprácu s
materskými školami.
MŠ HOROVA - Devínska Nová Ves
Tretí rok ponúkame kurzy angličtiny v Materskej škole P. Horova. Používame hlavne trojdielny materiál z Vydavateľstva Macmillan
s názvom Cheeky Monkey. S deťmi sme už
prebrali dva diely (Hello Cheeky a Cheeky
Monkey 1). Tento rok nás čaká posledný diel
Cheeky Monkey 2.
Kniha obsahuje šesť príbehov zo života opičky
a jej kamarátov Toma a Ellie. Je založená na
dvoch konceptoch. Story based-aproach
(výučba pomocou príbehu) a konceptu TPR —
Total Physical Response, t. j. zapojenie motorickej aktivity do procesu praktického osvojovania si jazyka.
Hodiny vedieme hravou formou. Pri výučbe sa
snažíme deti aktivizovať pomocou pesničiek,
tancov, hudobných hier. Rozvíjame u nich
zmyslovú stránku jazyka, pričom sa tak lepšie
naučia rytmus angličtiny a jej správnu výslovnosť.
Kurzy budú prebiehať v materskej škôlke
každý utorok od 9.00 — 9.30.

Kamaráti z Poľska

MŠ FELIX — Nové Mesto
Deťom vo všetkých triedach (Slniečka, Žabky,
Delfíny a Srdiečka) Materskej škôlky Felix na
Mikovíniho ulici sme ponúkli komplexný anglický program. Každý mesiac vypracujeme
pre škôlku didaktický materiál, ktorý bude
prepojený so Školským vzdelávacím programom a prispôsobený veku detí. Anglický jazyk
bude zaradený do denného režimu škôlky.
Deti si osvoja slovnú zásobu a frázy pri samoobslužných činnostiach, jedení a stolovaní,
upratovaní, hrových aktivitách, na dvore,
počas prechádzok, v medziľudských vzťahoch,
pri hygienických návykoch a pod.
Začleníme aj inovatívnu metódu CLIL. Program bude obsahovať ústrednú mesačnú CLIL
tému (napr. Po lete nás škôlka volá, Dopravné
prostriedky, Rodina, Starostlivosť o bábätko,
Zem a vesmír, Vianoce a pod.). Deti si tak
rozšíria vedomosti z rôznych oblastí. V každej
triede bude prebrané učivo v slovenskom aj
anglickom jazyku, to znamená, že deti si osvoja vedomosti v oboch jazykoch.
Hlavná CLIL téma bude na konci mesiaca
ukončená projektovou hodinou pod vedením
garanta programu a za účasti triednych učiteliek.

Od minulého školského roka sme tiež zapojení do Cambridgeského medzinárodného projektu Penfriend. Žiaci si počas celého roka
vymieňali korešpondenciu s kamarátmi zo
Základnej školy v Kłomniciach v Poľsku. Na
ich listy sme sa vždy tešili. Spoločne sme si
ich na hodinách čítali. Zabavili sme sa, rozšírili sme si slovnú zásobu a dozvedeli sme sa,
ako žijú naši rovesníci v Poľsku. My sme pre
nich tiež pripravovali rôzne CLIL projekty a
pohľadnice v anglickom jazyku. Dostali sme
aj Penfriend certifikáty. Tešíme sa na ďalšie
listy, lebo naše kamarátstvo neskončilo.

Aktuálna ponuka kurzov pre zimný semester (2014/2015)
Viac informácií o ponúkaných kurzoch anglického jazyka získate na stránke www.clilschool.sk. Prihlásenie na
kurz možno realizovať elektronicky (on-line), prípadne na telefónnom čísle 0915 382 432. Tešíme sa na Vás!
Názov kurzu
Ročník ZŠ
Úroveň

LEVEL 1

LEVEL 2

LEVEL 3

LEVEL 4

LEVEL 5

LEVEL 6

LEVEL 7

1.ročník ZŠ

2. a 3. ročník ZŠ

3. a 4.ročník ZŠ

4.ročník ZŠ

5. a 6. ročník ZŠ

6. a 7. ročník ZŠ

8. a 9. ročník ZŠ

stredne pokročilý stredne pokročilý

úplný začiatočník

začiatočník

mierne pokročilý

vyššie pokročilý

pokročilý

Začiatok kurzu

30.9.2014

29.9.2014

29.9.2014

30.9.2014

30.9.2014

30.9.2014

29.9.2014

Ukončenie kurzu

27.1.2015

4.2.2015

4.2.2015

29.1.2015

29.1.2015

29.1.2015

9.2.2015

Periodicita (deň)

utorok

pondelok

pondelok

utorok

utorok

utorok

pondelok

Periodicita (čas)

13.15 - 14.00

15.00 - 15.45

16.00 - 16.50

15.00 - 15.50

16.05 - 16.55

17.10 - 18.10

17.10 - 18.10

Periodicita (deň)

-

streda

streda

štvrtok

štvrtok

štvrtok

-

Periodicita (čas)

-

15.00 - 15.45

16.00 - 16.50

15.00 - 15.50

16.05 - 16.55

17.10 - 18.10

-

45 minút

45 minút

50 minút

50 minút

50 minút

60 minút

60 minút

Vyučovacia hodina
Počet hodín
Cena

15

30

30

30

30

30

15

65,00 EUR

125,00 EUR

135,00 EUR

135,00 EUR

135,00 EUR

150,00 EUR

95,00 EUR

