
PŘIHLÁŠKA	DO	KURZU	ANGLIČTINY	CAPTAIN	JACK	
PRO	DĚTI	MŠ	3-6	LET	

 
 
Captain Jack je dvoudílný kurz angličtiny od nakladatelství Macmillan pro výuku dětí od 
3 do 6 let v malé skupince 5-10 dětí. Cílem kurzu je pomoci žákům z mateřských a 
jazykových škol stát se sebevědomými studenty angličtiny. Výuka je postavena na 
dobrodružném objevování světa kolem nás s piráty. Děti provází pirátský papoušek 
kapitán Jack a jeho kamarádi – Katie,  Danny a kočka Fluffy. Za každou zvládnutou 
lekci děti získávají diamant z pirátského pokladu a na konci roku také diplom.  
 

 
Klíčové	rysy	kurzu:	

• My World - témata ze života (např. hygiena, životní prostředí, samostatnost) pomáhající dětem poznávat svět 
v anglickém jazyce 

• témata jsou doplněna velkým počtem písniček, rutinních činností, her, TPR (viz další bod) a prací s maňáskem 
• metodika výuky je založena na dvou konceptech: 

Story-Based Approach - výuka pomocí příběhu 
TPR (Total Physical Response) – zapojení motorické aktivity do procesu 
osvojování jazyka 

• perforované pracovní listy, které lze snadno vytrhnout a používat postupně 
• pracovní listy rozvíjejí motorické a kognitivní schopnosti dětí pomocí 

přiřazování, kroužkování apod. 
• press-outs (vystřihovánky bez nutnosti stříhat nůžkami) přidávají příběhům na 

skutečnosti 
• samolepky s obrázky  
• audio CD k poslechu písniček na doma + Multi-ROM s herními aktivitami pro každou lekci na PC 
• lekce vztahující se k různým svátkům (např. Halloween, Christmas, Easter) 

Kurzovné:	3500Kč (33 vyučovacích hodin), sleva na 2.sourozence 500Kč,  
po předchozí domluvě možnost platby ve dvou splátkách 

Učební	materiály: 350Kč (učebnice, pracovní listy, CD/Multi-ROM) 
Kontaktní	osoba: Mgr. Hana Janíčková,  
                             tel.: 608 635 902, hanulka@seznam.cz 
     www.littlejohn.stepisko.cz 

Přihlášky lze zasílat emailem nebo se nahlásit telefonicky. 

Zde odstřihnout 

PŘIHLÁŠKA do kurzu angličtiny Captain Jack 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………............. 

Datum narození: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………………............................... 

Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhlasím s pořizováním a případným uveřejněním fotografií a videozáznamů mého dítěte k propagačním účelům:     
ANO     NE 
 
Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, se kterými bude zacházeno pouze v souladu s novým nařízením 
Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).      ANO     NE 

 
Dne: …………………………                                     Podpis zákonného zástupce: ………………………………………… 


