Vážení rodiče,
ve 2.pololetí jsme připravili "Anglický klub" pro děti všech věkových kategorií přímo u vás ve
škole. Co je to Anglický klub?
Anglický klub rozvíjí v neformálním prostředí komunikační dovednosti dětí, cílem je osvojit
si cizí jazyk a získat správnou výslovnost.
Intenzivní forma výuky; užití jazyka při hrách, aktivitách a soutěžích; simulace přirozených
pokynů a reakcí; motivace a pozitivní vztah k angličtině; lektor pomáhá s prací na domácích
úkolech z AJ; klub může trávit lekce i venku.
Pobyt v Anglickém klubu je organizován formou školních lekcí. Děti jsou rozděleny dle tříd a
znalostí. Veškerá
komunikace
a
činnosti
jsou
v anglickém jazyce (konverzace, písemné a poslechové
úkoly, hry). Děti jsou vyzvedávány a vraceny do
družiny (nebo přicházejí a odcházejí samy domů).
Cena lekce/ 95,- Kč
Prázdniny a ředitelská volna se neučí. Začínáme první
týden v únoru a končíme v červnu.Učebna v ZŠ bude
upřesněna před začátkem kurzů.
Ve Vaší škole budou lekce anglické konverzace probíhat
v tyto dny:
ÚTERÝ 13:30 – 14:20 pro 1. – 3 třídu
ÚTERÝ 14:30 – 15:20 pro 4. – 5 třídu
ČTVRTEK 13:30 – 14:20 pro 1 – 3 třídu
ČTVRTEK 14:30 – 15:20 pro 4 – 5 třídu
Materiály (250 Kč/pololetí)
1.-4. třída vlastní flashcards, bingo a jiné hry, aktivní činnost (častý pobyt venku)
5.-9. třída časopis RR nebo jiná anglická edukativní publikace, se kterou budou děti
pracovat a poté si odnesou domů.
Lektor: rodilý mluvčí nebo osoba s úrovní jazyka rodilého mluvčího
Kurzy proběhnou při min. účasti 6 dětí v kurzu. Rezervace na kurzy je možná výhradně přes
rez. systém KEC,s.r.o.

www.kecklub.cz
Pokud jste v systému poprvé, nejprve si musíte vytvořit uživatelský účet a své dítě jako
studenta, pak je to již jednoduché. Kvůli GDPR (ochraně dat) toto nemůžeme vytvořit za
Vás, email s přihlášením si vždy uschovejte! Krásný advent a již nyní se těšíme na Vaše
děti!
Na všechny děti se moooc těšíme !!!!
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