
Hooked on English



- anglicky hovoří a rozumí 1 ze 4 lidí  planety a 
poptávka po angličtině rychle stoupá

- s rostoucí globalizací  jsou obchody stále 
častěji uzavírány v anglickém jazyce

- většina důležitých informací na internetu je 
prezentována v anglickém jazyce

- domluvit se anglicky může být velkou 
výhodou při pracovní kariéře každého z nás

Proč se učit anglicky?



Kdy začít?

- začít s angličtinou už v ranném věku zaručí, že 
v dospělém věku budete mluvit plynule a 
srozumitelně

- abyste upoutali pozornost malého dítěte při 
učení, musí být učení angličtiny zábavné, 
obrázkové a interaktivní



Řešení:
Hooked on English

- Hooked on English – řešení, jak naučit anglický 
jazyk děti již od 4 let

- Hooked on English je program s 9 lekcemi (stupni 
obtížnosti) s použitím interaktivního DVD, audio 
CD, kartiček, hudby a barevného pracovního sešitu. 
Naučí děti základní anglická slovíčka a řadu 
nejpoužívanějších frází a výrazů.



Proč Hooked on English?

- pochází od tvůrců celosvětově známého 
výukového programu Hooked on Phonics, 
odborníků na výuku dětí

- Hooked on Phonics je uznávaná značka 
výrobků v oblasti vzdělávání více než 20 let

- Hooked on Phonics je důvěryhodné jméno v 
oblasti výuky dětí†

- 93% rodičů říká: „Funguje to!“

-Výuková sada Hooked on English byla 
vyvinuta týmem vzdělávacích expertů stejnou 
metodou a pečlivým přístupem, které byly 
použity při vývoji světově velmi úspěšných
výukových sad pro předškoláky Hooked on 
read (Nauč se číst) 

†Based on a survey of 150 customers, conducted by an independent research firm in Sept. 2006



Hooked on English:

Co to je?



Hooked on English



Co obsahuje?
- obal v CZ/SK jazyce

- 9 interaktivních DVD s animovanými lekcemi 
a interaktivními aktivitami

- 9 barevných pracovních sešitů

- 9 audio CD  obsahující lekce a pohádkovou 
knížku

- Hudební CD s veselými a chytlavými 
písničkami

- Knihovna s 9 barevně ilustrovanými knížkami

- Více než 150 pomocných kartiček

- 3 vývojové plakáty a mnoho samolepek

- Obsáhlý průvodce pro rodiče CZ/SK

- Ilustrovaný návod  „Jak na to?“ pro děti na 
každém DVD



Jak dlouho trvá výukový 
program?

- Hooked on English zahrnuje 9 lekcí výuky 
anglického jazyka

-Celkové trvání jedné lekce je 20 – 25  minut

- to zahrnuje práci s DVD, cvičení v pracovním 
sešitě a poslech audio CD

- Doporučujeme probírat 1 lekci 2x – 3x týdně

- Při učení doporučeným způsobem trvá 
výukový program Hooked on English 4 až 5 
měsíců!





Co se naučíš ?

Lekce 1 – 3   

- Ahoj a Nashledanou

- Čísla

- Říci svůj věk

- “Jmenuji se _____”

- Školní slovník

- Členové rodiny

- Představování



Co se naučíš ?

Lekce 4 – 6

- Počítání

- “Kolik…?”

- Barvy

- Tvary

- Domácí mazlíčci

- Nad, pod, před a za

- Kuchyňský a jídelní slovník

- Říci “prosím” a “děkuji”

- Požádat o jídlo a objednat si ho

-“May I have some…? Mohu dostat …?” 

-“Would you like some…? Chtěl byste….?”



Co se naučíš ?

Lekce 7 – 9 

- Oblečení / oblékat se

- Části lidského těla

- Popis lidí

- “I have 2 legs. Já mám 2 nohy.”

- “She has blue eyes. Ona má 
modré oči.”

- Místa ve tvém okolí

- Místnosti v domě

- “Let’s go to… Pojďme…”

- “Where are we going? Kam jdeme?”



Jak to funguje?





Jak to funguje

- Použijte pracovní sešit jako průvodce danou 
lekcí.

- Nejprve vyberte DVD pro danou lekci.

- Použijte DVD k prohlédnutí a poslechu 
nových anglických slovíček, poté shlédněte 
příběh na DVD.

- Procvičujte vaší novou slovní zásobu 
zopakováním po shlédnutí DVD, poté si 
zahrajte interaktivní hru s opravnou zpětnou 
vazbou.



Jak to funguje

- Dále vyberte audio CD pro danou lekci

- Prvním úkolem v pracovním sešitě je 
poslouchat a poté zopakovat nahlas nová 
anglická slovíčka.

- Druhým úkolem v pracovním sešitě je 
poslouchat a poté najít správná anglická 
slovíčka ze 3 možností.

- Posledním úkolem v pracovním sešitě je 
nejprve vyslovit anglické slovíčko a poté si 
poslechnout, zda bylo vysloveno správně.



Poslech a mluvení v 
souvislostech

• Jazyk se učí:
1. poslechem daného jazyka
2. mluvením nahlas
3. používáním nových slovíček ve 

smysluplném kontextu se základními 
lidskými aktivitami

• Hooked on English byl navržen se zaměřením na 
vyjadřovací dovednosti – poslech  a mluvení 
základních slov a frází.

• Hlavním prvkem interaktivních lekcí anglického 
jazyka je rozpoznání mluveného slova ve spojení s 
animovaným příběhem a opakování těchto slovíček 
nahlas.

• Děti se učí čísla a také jak se řekne: „ I am six years 
old. Je mi šest let.“, což poskytuje a prohlubuje větší 
porozumění novým slovíčkům.



Multimediální, Multi -
smyslové učení

• Děti si uchovávají více, když vidí, slyší, říkají a 
hrají hry za použití toho, co se naučily 
prostřednictvím různých médií.

• Technologie je stále více využitelná pro 
jazykové obohacení:

1. redukuje stres z učení 
2. podporuje motivaci
3. napomáhá posílit jazykové dovednosti
4. ovlivňuje učební postoj
5. buduje vlastní učební strategie a 

sebejistotu

• Interaktivní lekce na DVD povzbuzují děti k 
mluvení, poslechu, opakování lekcí tak často, jak 
si přejí a podle jejich vlastního tempa.



Děkujeme za pozornost 
a přejeme hodně 
úspěchů při výuce 

angličtiny 
s Hooked on English.


