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Letters

Dopisy

I give permission for my child to attend the trip.
Signed: Aj Smith ,,,,,,,,,,,, Parent
Dávám svolení, aby se mé dítě zúčastnilo výletu.
Podpis rodiče: ……….

Letters that are sent home contain important information for
parents eg holiday dates, events such as non uniform days and
school trips, Parents might have to sign and return the slip as
soon as possible.
Dopisy, které škola pošle domů obsahují důležité informace
pro rodiče např. datum prázdnin, škoní akce jako dny bez
uniformy a školní výlety. Rodiče by měli podepsat a vrátit
ústřižek do školy co nejdříve.
A child's time at school is very different to the experience
of their parents. This is why questions to teachers are very
welcome.
Zkušenost vašeho dítěte ve škole je odlišná od vaší. Z tohoto
důvodu učitelé rádi zodpoví jakékoli dotazy.
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Primary School Bags

Školní tašky na základní
škole

You and your child need to look inside the school bag every
day after school.
Je důležité, abyste se s dítětem každý den po škole podívali
do školní tašky.
Ethnic Minority and
Gypsy, Roma and Traveller
Achievement Service
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What's inside? Co je uvnitř?
A school reading book Školní knížka
na čtení
How you can help your child with
reading:
Jak můžete pomoci dítěti se čtením:


Talk about the title and author



Promluvte si o názvu a autorovi knihy



Ask your child what the book might be about



Zeptejte se dítěte, o čem kniha asi bude



Look at the pictures and talk about them



Prohlédněte si obrázky a pohovořte si o nich



Tell the story in your own words



Převyprávějte příběh vlastními slovy



Talk about the characters together



Popovídejte si spolu o postavách

This can be done in any language.
To můžete udělat v jakémkoli jazyce.
Let your child read the words in English but do not correct
them too much.
Nechte dítě, aby četlo anglicky, ale příliš je neopravujte.
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Reading Record Čtenářský deník
A reading record is for the parent to sign, to say that your
child has read at home.
Čtenářský deník slouží k tomu, aby rodiče podepsali, že dítě
doma četlo.
Certificates, drawings, pieces of work
Certifikáty, kresby, školní práce
Take these out of the bag and keep at home. Praise your
child for his/her achievements.
Vyndejte je z tašky a nechte si je doma. Pochvalte dítě, za
jeho úspěchy.
Homework Domácí úkoly
Support your child with homework but do not do it for them!
Pomozte dítěti s domácím úkolem, ale nedělejte ho za něj.
Make time for them to learn spellings,
practise times tables, research
different topics etc.
Najděte si s dítětem čas na
procvičování pravopisu, násobilky,
zkoumání různých témat atd.

