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British Council Lessons at Zakladni Skola Mladi
The British Council lessons were first introduced in 2009 as a means of offering young
children attending state schools around Prague the opportunity of having an English lesson
with a qualified native speaker teacher from a prestigious international organisation without
the inconvenience of having to travel a long way to the centre of the city. Since that time we
have regularly offered these lessons to children at ZS Mladi and over the last two years the
number of pupils taking part has increased considerably.
The essential idea is to give the children the chance to build their confidence in speaking
English in a communicative context where the possibility of using the mother tongue is
greatly reduced, if not eliminated all together. Of course, these lessons are not intended to
replace, or form an alternative to, the children’s regular English classes with their Czech
teachers in the context of their national curriculum. They are rather offered as a complement
to their regular classes and a way of giving children a positive and enjoyable start to the
communicative learning of English.
The methodological approach to the lessons will probably be different to what the children
receive in their other English lessons at school and in the case of the youngest and lowest
level learners of all, these challenges can be considerable for native speakers. However, with
a greater emphasis placed on pictures and actions to illustrate meaning, with experienced
teachers skilled at grading their language, and with the use of songs, collaborative games
and physical movement to reinforce understanding, we have found that young pupils benefit
greatly from the experience of these lessons.
Finally there is a lot of evidence to show that when young learners start speaking the target
language at a younger age, their pronunciation is much more natural as a result. Their
confidence is greater, they learn to ‘take risks’ much more easily, and because they have
often learnt through games and collaboration, the overall experience has been a positive one
and they go on from there to greater success with exams in their later lives.
This year we are also arranging a Parents’ Day when you will be able to speak to the
teacher of your child and find out how they are progressing as well as ask any questions you
might have.
As an extra bonus this year, all the children attending the British Council lessons have
received a free course book from Cambridge University Press. This book is for them to keep
and the offer is also extended to those children joining in the second semester.
I hope that your child will be able to continue enjoying British Council Lessons at ZS Mladi.
With best wishes
Laurence Benjamin
Senior Teacher Young Learners
British Council Prague
Contributed by <Teacher’s Name>
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Lekce British Council na Základní škole Mládí
Lekce British Council byly poprvé představeny v roce 2009 jako snaha nabídnout mladým
žákům státních základních škol v Praze hodiny angličtiny s kvalifikovaným rodilým mluvčím z
prestižní mezinárodní organizace bez nepříjemností spojených s dojížděním do centra
města. Od té doby nabízíme pravidelně tyto lekce žákům na ZŠ Mládí a během posledních
dvou let se výrazně zvýšil počet žáků, kteří je navštěvují.
Základní myšlenka je poskytnout žákům příležitost vylepšit si mluvenou angličtinu za
takových podmínek, kdy je maximálně omezena možnost komunikace v mateřském jazyce,
popř. je zcela eliminována. Tyto lekce nejsou samozřejmě míněny jako náhrada či alternativa
k běžném vyučovacím hodinám anglického jazyka s českými učiteli v souladu s národními
vzdělávacími požadavky. Lekce jsou spíše určeny jako doplněk k běžným vyučovacím
hodinám a jako pozitivní a zábavný začátek studia angličtiny.
Metodický přístup k výuce je poněkud odlišný oproti běžným hodinám angličtiny ve státních
školách. V případě nejmladších žáků a žáků nejnižších úrovní může nějaký čas trvat než si
na tento přístup zvyknou. V hodinách je kladen důraz na používání obrázků a na činnosti
ilustrující význam probírané látky. Další postupy využívané v hodinách jsou písně nebo
skupinové hry, které podporují pochopení probírané látky. V neposlední řadě hodiny vedou
zkušení učitelé, rodilí mluvčí, kteří volí náročnost učiva odpovídající věku a jazykové úrovni
studentů. Přesvědčili jsme se, že studenti při takto pojaté výuce dělají výrazné pokroky.
Dále je všeobecně známo, že když mladí žáci začnou mluvit cizím jazykem v co nejnižším
věku, jejich výslovnost je mnohem přirozenější. Jejich sebedůvěra je větší, nestydí se, a
jelikož se často učí pomocí her a spolupráce ve skupinách, celková zkušenost z kurzů je
kladná a žáci mají v budoucnu větší úspěch při zkouškách.
Tento rok také připravujeme rodičovské schůzky. Při této příležitosti se dovíte, jaké Vaše
dítě dělá pokroky a budete se moci zeptat na jakékoliv další otázky
Tento rok jako speciální bonus dostali všichni žáci navštěvující lekce od British Council
zdarma učebnici od nakladatelství Cambridge University Press. Tuto učebnici si budou moci
ponechat. Tato nabídka se vztahuje i na žáky, kteří se připojili až ve druhém semestru.
Věřím, že Vaše dítě bude moci v lekcích od British Council na ZŠ Mládí pokračovat a
studium angličtiny si s námi užije.
S přátelskými pozdravy,
Laurence Benjamin
Koordinátor jazykových kurzů pro děti a mládež
British Council Prague
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