Newsletter December – Zpravodaj Prosinec
Angličtina MŠ Noe
Angličtina v MŠ Noe bude probíhat podle ročního plánu školky. Takže to, co se děti
budou učit ve školce česky, se budou učit i v anglickém jazyce (témata jsou vyvěšena na
nástěnce ve školce).
Slovníček/Vocabulary: (Prosím jen vysvětlit význam slov a neučit výslovnost pokud
neumíte anglicky. Chceme, aby vaše děti chytly anglické slovíčka se správnou výslovností.
Pokud i přesto s nimi chcete doma opakovat, aby se vaše dítě naučilo výslovnost, a
neumíte anglicky, zadejte si po slovíčku do https://translate.google.cz a zmáčkněte si
značku zvuku. Pak uslyšíte vy i vaše dítě správnou výslovnost. Děkuji za pochopení.)
winter

zima

snow

sníh

snowflake

sněhová vločka

Santa

Ježíšek americký

soot

saze

chimney

komín

jingle bells

rolničky

sleigh

sáňky

Christmas

Vánoce/Vánoční

happy

šťastné

pudding

koláč, dezert

boy

kluk

girl

holka

present

dárek

tree

strom

turkey

krocan

fish

ryba

potatoe

brambor/bramborový

salad

salát

Fráze/Phrases:
Have a nice weekend!

Přeji ti hezký víkend!

Have a nice week!

Přeji ti hezký týden!

Have a nice day!

Přeji ti hezký den!

Have a nice Christmas!

Přeji ti hezké Vánoce!

Happy New Year!

Šťastný Nový Rok!

Písně/Songs: (Najděte písně na https://www.youtube.com nebo na jiné internetové
stránce a pouštějte dětem během týdne)
Oh hello, hello, hello and how are you?
Oh hello, hello, hello and how are you?
I´m so glad you came today to sing and play.
Oh hello, hello, hello and how are you?

When Santa got stuck up the chimney,
He began to shout,
You girls and boys,
Won't get any toys,
If you don't pull me out.
My beard is black,
There's soot in my sack,
My nose is tickling too!
When Santa got stuck up the chimney,
Atchoo! Atchoo! Atchoo!

Christmas Pudding, Christmas Pudding,
Steaming hot, steaming hot,
Sprinkle on the sugar, sprinkle on the sugar,
Eat the lot, eat the lot.

Jingle bells
Jingle bells
Jingle all the way
Oh, what fun
I tis to ride
In a one horse open sleigh
Dashing through the snow
In a one horse open sleigh
Over the hills we go
Laughing all the way
Ha ha ha

Bells on bobtail ring
Making spirits bright
Oh what fun i tis to sing
A sleighing song tonight.

