
 

   

 

 

 
Milí rodičia, 
 
Radi by sme Vás uvítali vo svete Macmillan English Quest, kde učitelia sprevádzajú svojich žiakov na 
ceste skutočných objavov ich okolitého i toho vzdialenejšieho sveta. 
Vaše deti sú prirodzene zvedavé a spolu s hlavnými postavami tohto jazykového kurzu sa vyberú 
spolu na výzvedy pomocou úžasnej počítačovej hry v skutočnom živote. Zároveň budú pomaly 
objavovať imaginárny „digitálny svet“, ktorý motivuje deti porovnávať a zisťovať veci okolo seba. 
Ciele pre každú úroveň nášho kurzu boli stanovené  a napísané v súlade s požiadavkami  Európskej 
rady pre vzdelávanie. 
 
Hlavné ciele 1. a 2. úrovne kurzu Macmillan English Quest sú nasledovné: 

- Počúvanie: zúčastňovať sa aktivít a porozumieť jednoduchým odkazom pesničiek, rapov, ako 
aj svojho učiteľa a druhých žiakov 

- Rozprávanie: naučiť sa komunikovať jednoduchou rečou, používajúc jazykové i nejazykové 
prostriedky 

- Písanie: byť schopný písať slová obťahovaním 
- Čítanie: porozumieť a reagovať na informácie vo forme slov a viet, ktoré obsahujú vizuálne 

vyjadrenie ako stratégiu pre ďalšie porozumenie 
- Učenie sa učiť a reagovať: vyjadriť názor ich vlastného učenia sa účasťou v skupinových 

hrách a využitím základnej stratégie hodnotenia 
- Jazykové porovnávanie: učiť sa rozdiely medzi angličtinou a materinským jazykom 
- CLIL: učiť sa iné školské predmety pomocou anglického jazyka,  takže rozvoj cudzieho jazyka 

je prirodzený a integrovaný 
- Tímová práca: rešpektovať spolužiakov a s pozitívnym prístupom pracovať vo dvojiciach 

alebo skupinách   
- Výslovnosť: reprodukovať pesničky, rapy, a riekanky v správnom rytme a so správnou 

intonáciou 
 

 
Kurz je zameraný na rozvíjanie pozitívneho postoja k učeniu sa angličtiny a rešpektu k druhým 
spolužiakom. 
Ako môžete pomôcť vášmu dieťaťu s učením? 
Je dôležité pravidelne opakovať s dieťaťom, čo sa už učilo. Animované príbehy a pesničky na  
CD-ROMe, ktorý je súčasťou učebnice pre žiaka, dáva možnosť dieťaťu pokračovať v učení v pohodlí 
domova. CD-ROM prináša príbehy do života a poskytuje aj ďalšie aktivity, ktoré je možné vykonávať 
doma.  
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