


The Czech Republic’s 



A five level course: 
 
for Upper Secondary Schools 
 
aimed at 15-19 year olds 
 

covering CEF A1-C1 
 
for Elementary to Advanced 
students 
 

designed for 2-3 hours per 
week with a total of 
90-100 hours to be completed 
in one academic year 



Piloting Choices 

• Eight upper-secondary schools 

• Variety (vocational school, technical 

school, prestigous grammar schools etc) 

• Variety (location, size of school) 

• One year programme 

• Pre-intermediate, Intermediate Level 



What are they saying? 
 

• About the course in general 

• About the topics 

• About Active Teach 

• About MyEnglishLab 



Course in general 

„Žáci hodnotí učebnici jako 
moderní, zajímavou, 
s pěkným designem a ok. 
Já si na učebnici zvykám, 
zatím nemám žádné zásadní 
výhrady.“ (Iveta Boháčová) 

„Velice kladně hodnotíme 
design učebnice, využití 
DVD ve výuce, poslechové 
materiály a těšíme se na 
témata, která budou 
studentům bližší než 
avatars a urban tribes.  
 
Jako učiteli mi velmi 
vyhovuje přehlednost a 
stručnost metodických 
pokynů, uvedených v 
jedné učebnici – odpadá 
nutnost do hodiny nosit SB 
společně s TB.“  (Monika 
Kopecká) 



„The way of presenting 
present tenses is appropriate 
and useful, I appreciate 
namely the section Sentence 
Builder.“  

Course in general 

„The vocabulary is presented 
in an interesting and 
motivating way, especially 
vocabulary network is very 
inspirational. I personally 
found the section Word 
Builder very useful and 
helpful.“ (Zdena Machačová) 



Course in general 

„Užitečná je možnost použití 
rámečků a tabulek  u všech 
gramatických cvičení – u těch 
pomalejších se osvědčilo používat 
méně variabilní tabulky, studenti 
stále vnímají stejnou tabulku, která 
je přehledná, jasná a srozumitelná.“ 
(Hana Dědková) 

„Používáme Language Review 
v závěru Modulu, vyberu nejtěžší 
či „nosnou“ gramatiku Modulu ve 
Students´ a Workbooku, 

zopakujeme nové učivo formou 
ústního zkoušení a písemné 
práce. Učebnice poskytuje 
dostatek  materiálu pro 
testování.“  (Věra Paulusová) 



Course in general 

„My students had problems 
understanding the class CD, but 
it is a common problem I have 
to face. However, I welcome 

the opportunity to listen to two 
levels of difficulty in the 

listening CDs.“ 
 (Zdena Machačová) 

  



Topics 
Talking about important historic events turned 
out to be very interesting for the students. 
They especially enjoyed drawing the timelines 
of their own lives with some important and 
unforgettable memories and using the network 
to talk about their memories from the past. 

They were also able to 
relate their knowledge 
about the fall of the 
Berlin Wall and the 
information supplied 
by their parents, based 
on their own personal 
experience, to the 
information in the 
textbook. 
(Zdena Machačová) 



Topics 

„Trying to write the definitions of the word HOME, working 
out class survey on tidying at home and doing household 
chores, Speaking Workshop 2 about backpacking hostels and 
accommodation when travelling in general were some other 
popular activities.“ (Zdena Machačová) 

„Urban Tribes – překvapivé , studenti nabyli dojmu, že 
učebnice je komponována opravdu s ohledem na všechny 
odlišující se skupiny mladé generace“ (Věra Paulusová) 

„Tato lekce (food) byla studenty kvitována, protože se jednalo 
o slovní zásobu z každodenního používání. Na základě této 
lekce studenti zpracovávali vlastní video – mezipředmětové 
vazby – na téma vaření (na bázi cooking shows)“  
(Sylva Bessisso) 



MyEnglishLab 
 



MyEnglishLab 
 



Piloting Teacher 

Střední škola automobilní a informatiky 

 

Teacher: Sylva Bessisso 

Student: Jan Podlipský 



Active Teach 

„Přehlednost, jednoduchost, 
vše v jednom (poslechy, 
řešení cvičení, propojení 
stránek učebnice 
s doplňkem Language 
Choice, který je vzadu 
učebnice – i když na to jsem 
si  nejprve musela zvyknout, 
ale teď mi to vyhovuje.“  
(Iveta Boháčová) 

„Využívám fotokopírovatelské 
materiály, výborným zpestřením 
jsou hry, oceňuji i Skills 
builders.“ (Sylva Bessisso) 

„Používám Active Teach 
2x týdně. Protože jsem 
doposud  tímto způsobem 
pracovala okrajově, jsem 
nadšená a studenti 
projevují velký zájem. 
Přepis vět z poslechu – 
velice hodnotné.“ (Věra 
Paulusová) 

„I have been using 
mainly Teacher’s 
Resources, especially 
Fillers and 
Photocopiables  quite 
regularly, and I find 
them extremely helpful“ 
(Zdena Machačová) 



MyEnglishLab 



How much time do your students spend 
  

DOING HOMEWORK? 



Students and their homework:  



What is blended learning? 

“learning which involves a 

combination of e-learning and 

face to face learning”. 

 
How to teach English with Technology (2007) Dudeney 

and Hockly 

 

MyEnglishLab 
 



Student of the XXI century 
„Digital Native” or „Digital Immigrant”? 



Imagine.. 

- Individualization of homework with no additional work to it 

 

- Exercises which are automatically checked within few seconds 

 

- Possibility of sending additional writing assignments and tests 

 

- Gradebook with results and work of each student  easily accesible 

 







MyEnglishLab 
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MyEnglishLab 

„I have found MyEnglishLab 
absolutely fantastic. My 
students simply love it. At 
the very beginning we 
experienced some problems, 
my students had to get used 
to the system of completing 
the exercises, choosing the 
right keys on their 
computers, etc. 
Nevertheless, once we really 
started, everything went 
smoothly. 
(Zdena Machačová) 

„MyEnglishLab is my and 
my students’ favourite 
component – It saves me 
a lot of time, and I can 
always rely on my 
students doing the 
exercises with more 
enthusiasm than in a 
regular paper workbook.“ 
(Zdena Machačová) 

„Žáci jsou spokojeni, 
způsob procvičování se jim 
líbí. Výhrady mají jen 
k hodnocení 
„spellingových“ chyb, které 
jsou brány jako chyby 
gramatické.“ (Boháčová 
Iveta) 



MyEnglishLab 

„Všeobecně Online komponent 
velice oceňuji. Orientace je pro mě 
nyní již zřejmá, různá cvičení lehce 
dostupná. Oceňuji četnost 
poslechových cvičení a textů, 
studenti mají možnost naslouchat 
rodilým mluvčím ve velké míře.“ 
(Paulusová Věra) 

„My English Lab je 
skvělý zpestřením, 
studenti jej dělají 
rádi a líbí se jim. 
Určitě je úsporou 
času pro učitele a 
motivací pro 
studenty. Jen 
myslím, že by 
v sešitě mělo být 
ještě více cvičení 
a textů, dal by se 
tak potenciál 
studentů více 
diferencovat .“ 
(Lenka Přívětivá) 



Mike Harris 

Anna Sikorzynska 



 

 

Thank you 
 

 

Magdaléna Benešová 

sos@ventruresbooks.com 

 


