Vážení rodiče,
i v letošním školním roce bude v prostorách ZŠ Tehov probíhat kroužek anglického jazyka.
ROZVRH podle jednotlivých skupinek:
ÚTERÝ:

12.30 – 13.15 hodin – 1. ročník
13.15 – 14.00 hodin – 2. ročník

ĆTVRTEK:

12.30 – 13.30 hodin – 3. ročník
13. 30 – 14.30 hodin – 5. ročník
14. 30 – 15.30 hodin – 4. ročník

KURZ PROBÍHÁ od 15. 9. 2020 – 28. 1. 2021 – 1. pololetí; 2. 2. 2021 – 10. 6. 2021 – 2.
pololetí. Ve druhé polovině června proběhnou případné náhradní hodiny.
Cena kurzu:

2.500,- Kč / pololetí /cca 18 lekcí – při počtu 6 – 8 dětí ve skupince.

Žáci 1. a 2. ročníku používají v kurzu AJ stejné učebnice jako ve škole – Happy House 1 a
Happy House 2, odpadají tím tedy pro Vás další náklady (kromě pořízení sešitu A5 pro žáky
2. ročníku jako slovníčku).
Děti mají možnost si procvičit slovní spojení a věty, které se naučí ve škole a v šikovných
skupinkách vždy i něco navíc, na co vzhledem k počtu žáků a frekvenci školních hodin
nezbyde čas. Zkušenost ukázala, že tato forma má velký smysl, děti mají jazyk více zažitý a
bez ostychu se vyjadřují.
Se žáky 3.- 5. ročníků používáme učebnice Incredible English (vydavatelství Oxford) – set
učebnice + pracovního sešitu. Celý set stojí kolem 650,- Kč. Přesnou cenu napíši před
začátkem kurzu. Nabízím možnost zpětného odkupu barevných učebnic (nepíšeme do nich)
na konci školního roku za 100,- (učebnice musí být ve výborném stavu). I mladší ročníky tak
mohou koupit použité učebnice za sníženou cenu.
Po každé lekci posílám emailem informace, co jsme se na hodině učili a jaký mají děti
případně domácí úkol.
V případě zájmu pro zaslání přihlášky či jakýchkoli dotazů pište prosím na
email: gabcikd@seznam.cz nebo sms / volejte na telefon: 775 253 987.
Vytištěné přihlášky budou též začátkem září k dispozici v ředitelně.
S přátelským pozdravem,
Gabriela Dědková
Lektorka AJ

