10 chyb, kterými kazíte svému dítěti angličtinu

Budete-li se chtít podělit o tento e-book s dalšími lidmi ve Vašem okolí, odkažte je
prosím na mé webové stránky www.coolbeans.cz a umožněte tím stáhnout si e-book
přímo u autorky.
Na e-book se vztahují autorská práva a jakékoliv poskytování třetím osobám bez
mého souhlasu je protiprávní.
Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení.
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10 chyb, kterými kazíte svému dítěti angličtinu

Úvod
Nešlo mi učení – tedy neuměla jsem se učit věci nazpaměť. O to míň, když jsem jim
pořádně nerozuměla. Navíc jsem mívala panickou hrůzu mluvit před ostatními. Rudla
jsem a nemohla ze sebe dostat kloudné slovo. Možná právě proto dnes přednáším
anglicky po celém světě, vzdělávám dále specialisty, učím, jak učit jinak, zábavně a se
skvělými výsledky. A mám kolem sebe spokojené dospělé a šťastné dětské “klienty".

A to všechno díky angličtině.
Svoje 3 děti učím angličtinu od malička. Ten starší hezky rozumí, kouká na ﬁlmy v
originále, odposlouchává slova z písniček a když se mu chce, tak se i domluví. Umí si
např. říct o džus, o zmrzlinu, zeptá se, kde je máma nebo oznámí, že se mu chce
čůrat.
Přestože moji rodiče nesmyslně bazírovali na jedničkách i z předmětů, které mi nešly
samy od sebe, jsem jim moc vděčná za jazykové kurzy. Od páté třídy jsem chodila do
jazykovky, protože angličtina na základní škole neumožňovala potřebný rozvoj. A
přestože ani na jazykové škole nebyl styl výuky o moc lepší, jiný jsem neznala, takže
jsem dělala pilně cvičení z učebnice. Bylo to šílené, ale píle se mi vyplatila a já v 10
letech díky úspěšně složenému testu vyjela do Holandska.

Byla jsem vedena k tomu, že musím tvrdě makat, abych se dobrala cíle.
V 17 letech jsem tedy úspěšně složila zkoušku FCE a dvoje prázdniny strávila jako aupair v Anglii. Po Státní zkoušce z angličtiny následovala stáž v Belgii a studium na
Universitě ve Walesu ve Velké Británii.
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Byla to dřina a já už dnes vím, že to jde mnohem lépe a snadněji.
A právě proto pořádám kurzy angličtiny pro děti i dospělé. Motivuji lidi a učím, jak se učit
jinak než ve škole. Snadno, přirozeně a hlavně, aby to bavilo.
Mnoho lidí „začíná“ s cizím jazykem pořád od začátku. Nikam se neposouvají a žádné
pokroky se nedějí. A s jazykovkami se roztrhl pytel. Je u nás hodně lidí, kteří umí
anglicky. Je u nás i poměrně dost rodilých mluvčích. Ale umí opravdu učit?
To je velký problém, který graduje hlavně u dětí už v mateřské škole.
Naše školství je sešněrované spoustou pravidel, a tak šikovní, nadaní a motivovaní
učitelé brzy ztratí iluze a jdou jinam. Vím to, sama učím již přes 20 let. Dělala jsem
lektorku v jazykových školách a učila v různých firmách, ale nikdy jsem neměla odvahu
zorganizovat něco sama.

Vše se zlomilo, když jsem čekala svého syna.
Byla jsem šťastná, spokojená, plná radosti a očekávání. Co ho všechno čeká? S čím mu
budu schopná pomoci? Jak mu usnadním život? Bez znalosti cizího jazyka se neobejde.
Začala jsem aktivně zjišťovat, jak je to s výukou u malých dětí. A zjistila, že je tedy hodně
co vylepšovat.
Chtěla jsem zajistit kvalitní výuku své, tehdy jen pár centimetrů velké, fazoli a všem
dalším takovým fazolím!

Věděla jsem, že pro své dítě rozhodně nechci to, čím jsem si procházela já.
A to rozhodlo. Tím okamžikem vzniklo centrum Open English.
Začala jsem opět studovat. Tentokrát při práci. Také jsem obešla mateřské školy a zjistila,
že nesouhlasím s tím, co si mnoho učitelů a provozovatelů školních zařízeních myslí o
dětech a výuce jazyků.

Byla jsem v šoku!
Uvědomila jsem si, že rodiče potřebují pomoc. Potřebují ukázat, jak si mají vybírat kurzy
a také kdy a kde s výukou začít. Mohu jim předat své zkušenosti, aby věděli, že existuje
jiný a lepší způsob, než jak jsme se učili jazyk my. Pochopila jsem, že moje znalosti
ušetří rodičům spoustu energie, času a peněz.
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Učím děti nebát se mluvit
Mé „fazoli“ je nyní již téměř 9 let, jmenuje se Samuel a navštěvuje již 8 a půl roku
spolu s dalšími dětmi kurzy angličtiny, které pořádám.
Jsem na něj moc pyšná a když mě překvapí u večeře s kouzelným úsměvem „it’s
delicious“ nebo mi přes okno ze školky znakoval „I love you mummy“, vím, že jemu
a všem, kteří se k nám přidávají, dávám to nejlepší.

Oﬄine i online
Protože se můžu věnovat jen omezenému počtu dětí osobně, vymyslela jsem způsob,
jak předat svoje 20 leté zkušenosti i těm, kteří už se k nám do kurzů nevejdou nebo
jsou z daleka a nemůžou dojíždět. Je pro všechny, kteří chtějí, aby jejich děti uměly
anglicky, ale aby se naučily přirozeně, hravě, zábavně a hlavně napořád. Neučím
jednotlivá slovíčka překladovou formou. Ta totiž zabíjí přirozené učení.
Kurz CoolBeans® je unikátní online kurz angličtiny pro děti, díky kterému nemusíte
dělat taxíkáře, uvidíte výsledky hned a máte ho k dispozici napořád. Více o kurzu se
dozvíte na www.coolbeans.cz
To byl můj příběh. Jaký bude příběh Vašich dětí? Hurá na 10 CHYB, ať víte, čeho se při
učení dětí vyvarovat!

S láskou k angličtině,
Martina Vokurková Chocová
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Filmy v angličtině s českými titulky

Koukáte doma na ﬁlmy v angličtině? Skvělé! A pouštíte si u toho titulky v češtině? To
už tak skvělé není. Proč?

Dítě se tím soustředí na psanou formu, ne na mluvenou. Navíc mu tak uniká
podstatná část ﬁlmu a také souvislosti. Možná si říkáte, že ještě číst neumí nebo čte
pomalu a že to vlastně nevadí. Omyl. Jak to tedy dělat?

1. Nejdřív něco, co dítě zná, nebo nejdřív česky.
2. Pak pusťte anglicky a (nejlépe) bez titulků.

Proč bez titulků? České titulky nedoporučuji vůbec, protože se nejen nesoustředíte na
ﬁlm (dítě ještě méně, protože čte pomaleji nebo vůbec), ale ještě se mozek soustředí
na česká slova a angličtinu tolik nevnímá.

Když si pustíte anglické titulky, už to není tak zlé. Dítě se učí podvědomě, jak se slova
píší a rozšiřuje si slovní zásobu. Čím více dítě ﬁlm zná, tím méně titulků mu dopřejte.
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Dítě jde do 1. třídy a Vy ho nechcete přetěžovat?

Dávali jste dítě do kroužků angličtiny ve školce, doma si zpívá písničky, občas i něco
řekne, což je parádní. Jste jedni z rodičů, kteří myslí na budoucnost svých dětí, aby to
měly snazší v životě, protože bez angličtiny se již neobejdou. To je perfektní.

Teď jde ale do 1. třídy a Vy jej nechcete přetěžovat, takže s angličtinou možná
přestanete. A to je velká chyba.

Pokud máte vybranou dobrou školu, kde se učí hrou, dítě nemá vůbec pocit, že se
něco učí. Angličtinu do sebe nasává přirozenou a hravou formou. Přestat teď, kdy se
nejvíce rozvíjí, je strašlivá chyba. Pak se zpět naskakuje mnohem obtížněji.

V klasické škole, i když tam mohou mít angličtinu od první třídy (20-30 žáků a jede se
vše od začátku), nečekejte, že bude dítě připraveno na angličtinu, kterou bude
potřebovat v životě.
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Jakpak se řekne…?

Chcete zjistit, co se nového Vaše dítě naučilo, a tak si ho chcete vyzkoušet. "A jak se
řekne pejsek?" "Jak řekneš ahoj?".

To je naprosto běžné a setkávám se s tím skoro pokaždé, když od nás odcházejí noví
rodiče po skončení kurzu.

Děláte to občas také? Tak to určitě nedělejte! Proč?

Aktivujete tím překládání, což děti přirozeně neumí. To se učíme až ve školách,
protože tam už se učíme slovíčka nazpaměť.

Vy tak máte pocit, že dítě nic neumí, když Vám nedokáže odpovědět a jemu tak
zamotáte hlavu. Kromě toho si ještě může přivodit trauma, že je hloupé a nic neumí.

Jak tedy lépe? Ukažte na obrázek psa a zeptejte se: "What is it?" "Is it a dog?". Dítě
Vám naprosto jasně ukáže, že rozumí.
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"To je krásná FISH! Vidíš tu FISH?"

Nebo ještě jinak: "Pojď, půjdeme se podívat támhle na toho SNAKEa" Tak takhle určitě
ne!

Nikdy nemíchejte angličtinu a češtinu dohromady.

Děti to občas dělají. Ne proto, že by byly hloupé anebo se jim to pletlo. Ty malé proto,
že se některá slova v angličtině vysloví jednodušeji, a naopak a ty starší proto, že jim
to přijde vtipné.

Vy však mluvte buď česky, anebo anglicky a nepleťte jim hlavy.
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Nejdřív se musí naučit pořádně česky!
Přece mu nebudu motat hlavu!

Nebudu s ním přece začínat angličtinu, když ještě neumí pořádně česky!

Tak to je jeden z nejčastějších mýtů, který ovšem ještě pořád zaznívá. Často i od lidí,
kteří se sami pokládají za odborníky (učitelky a ředitelky mateřských škol, atd.).

Mnoho rodičů to pak opakuje a vlastně neví, že se tento mýtus nezakládá na žádné
vědecké podstatě. Takže jak to tedy je? Přesně naopak.

Dítě vnímá zvuky hlásek, tzv. fonémy v jiném jazyce velice intenzivně a čím dřív
začnete děti jiným jazykem obklopovat, tím větší máte šanci, že se ho skvěle naučí
a možná bude mít i přízvuk jako rodilý mluvčí.
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Neumím pořádně gramatiku a můj přízvuk je
typicky český. Ještě by se to naučil ode mě špatně!

To, že neumíte perfektně anglicky, ještě neznamená, že nemůžete na svoje dítě
mluvit. Gramatiku se doučí ve škole.

Jsem přesvědčena o tom, že na něj nemluvíte ani perfektně česky, co se týče
gramatických jevů. A přízvuk má možnost slyšet i jinde. Ve ﬁlmech, v písničkách, v
zahraničí, od rodilých mluvčích.

Důležité je dodržet několik pravidel na to, abyste dítěti pomohli. To, že ale neumíte
perfektně jazyk, není vůbec na překážku.
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Je na to ještě malý/malá.

Omyl.

Když byste na Vaše dítě mluvili od narození jen anglicky, naučí se jako první jazyk
angličtinu. Když na něj bude mluvit jeden z rodičů anglicky a druhý česky, naučí se
oba dva jazyky.

Bylo dokázáno, že japonské dítě, které je vystaveno angličtině, když ještě neumí
mluvit, umí později rozlišit hlásky R a L, které běžně Japonci vnímají jako totožné.

Malé děti do sebe nasávají zvuky jako houba a později je pak umí mnohem lépe
napodobit.

Takže začněte co nejdřív. Klidně s písničkami pro děti a s jednoduchými
pohádkami v angličtině.
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Zkoušíte školáka před písemkou ze slovíček?

Chcete pomoci školákovi. Má psát písemku. Vezmete jeho sešit a vidíte přeloženou
stránku uprostřed. Vlevo anglický výraz, vpravo český.

Vidím úplně rudě. Od té doby, co jsem chodila do školy já, se totiž téměř nic
nezměnilo. Překladová forma učení je sice také jedna z mnoha možností, ale je ta
nejmíň účinná. Pokud tedy nemáte zrovna fotograﬁckou paměť.

Jak to potom funguje v reálu? Jste v zahraničí, chcete si něco koupit (nejste v
samoobsluze) a musíte si nacvičit větu. Nejdřív si ji řeknete v češtině, pak si ji přeložíte
do angličtiny a když na Vás přijde řada, prodavačka se Vás na něco zeptá. Ha!

Takže si přeříkáte, co vlastně říkala, v hlavě si to přeložíte do češtiny, pak si opět v
hlavě řeknete, co jí chcete odpovědět a překládáte větu zas do angličtiny. Takhle
funguje lidský mozek, pokud ho učíte překladovou formou. A to pro svoje děti
nechcete!

Zkoušení slovíček tak, jak se to léta učilo ve školách a pořád ještě učí, je bohužel
nezbytné, pokud chcete, aby Vaše dítě mělo z písemek a testů jedničky. Tak se to totiž
ve školách vyžaduje.

Pokud ho ale chcete připravit na život, tento způsob doporučuji nepraktikovat.
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Dítě se naučí anglicky ve škole.

Má ji přece od 1. nebo 3. třídy, píšou písemky a jsou zkoušeni. Později budou
maturovat. Je velmi pravděpodobné, že to bude z angličtiny. Takže budou na život
připraveni.

Pokud si tohle myslíte, je na čase se probrat ze snu.

Jestli chodí Vaše dítě do klasické státní školy, ve které se učitelé jazyků střídají jak na
běžícím pásu a kantor pracuje se skupinou 20-30 žáků, což je na prvním stupni realita
(tam se ještě třídy na skupiny většinou nedělí), nečekejte nějaké zázraky.

Kolikrát si myslíte, že se za 45 minut dítě dostane ke slovu? Jak jste byli ze školy
připraveni Vy a Vaši vrstevníci na život? Moc se toho nezměnilo.

Pokud chcete, aby Vaše dítě anglicky umělo, mohlo si najít práci, kterou bude chtít a
nebude limitováno tím, že neumí jazyk, mohlo si pouštět ﬁlmy v originále, číst
anglické knížky, vyhledávat potřebné věci na internetu, je potřeba, aby se angličtinu
učilo i jinde než ve škole. A možností je mnoho.
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Nutíte dítě do učení?

Vybavujete si hodiny, kdy jste ve škole museli číst článek o politice nebo o nějakém
spisovateli a Vás zatím bavilo hraní na kytaru, fotbal nebo výtvarné tvoření? Tohle je
způsob, jak jazyk dítěti dokonale znechutit.

Nejdůležitější je, aby to děti bavilo. Najděte něco, co je baví a podporujte je v tom.
V angličtině. (Nebo jiném jazyce, který chcete, aby uměly). Může to být jejich oblíbený
seriál. Pokud rádi koukají na televizi nebo zírají do počítače, ať se při tom něco učí.

Pomozte jim najít článek nebo video o jejich oblíbeném youtuberovi, návod na to, jak
si vyrobí papírovou skládačku nebo postup, jak upéct lentilkový dort. Prostě to, co je
baví a bude to v angličtině. Uvidíte, jak budou nadšení.
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A co dál?
Můj příběh znáte. V úvodu už o tom pár slov padlo ;-).

Protože vím, jak je výuka jazyka ve školách pro děti nudná, vytvořila jsem pro děti
zábavnou verzi učení angličtiny. Jmenuje se CoolBeans® a jde o učení angličtiny
hrou online.

Kurz je pro všechny rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti uměly anglicky, učily se
přirozeně, hravě, zábavně a hlavně si angličtinu pamatovaly napořád.

O kurzu se více dozvíte na www.coolbeans.cz - ať Vás to baví!
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