
PŘIHLÁŠKA	DO	KONVERZAČNÍHO	KURZU	ANGLIČTINY	BIG	BUGS			
PRO	TŘETÍ	AŽ	PÁTOU	TŘÍDU	ZŠ	

Kurz je určen žákům, kteří již mají základní znalosti jazyka z předchozího 
ročníku, není tedy vhodný pro úplné začátečníky. Začátečníci však mohou 
navštěvovat předchozí kurz Little Bugs. Výuka bude zaměřena zejména na 
konverzační, poslechové a výslovnostní aktivity, které jsou často při běžné 
školní výuce z časových důvodů nedostačující. Výuka bude probíhat 
po vyučování (den a čas výuky bude upřesněn v září podle aktuálního 
rozvrhu žáků). Žáci navštěvující školní družinu, budou z družiny na dobu 
výuky uvolněni. Náhrady odpadlých hodin budou probíhat v měsíci červnu. 
Ve skupince 5–10 žáků.  

Nově mohou žáci využívat mobilní/počítačovou aplikaci na efektivní učení a 
procvičování slovní zásoby Wocabee za poplatek 25Kč/měsíc/žák. Více 
informací o této aplikaci naleznete na: www.wocabee.app 

Kurzovné:	3500Kč (33 vyučovacích hodin) 
Cena	zahrnuje: zapůjčení učebnice, pracovní listy, poslechy v MP3 
Možnost platby na dvě splátky po předchozí domluvě. 
 
Kontaktní	osoba: Mgr. Hana Janíčková 
                              tel.: 608 635 902, hanulka@seznam.cz 

 
Přihlášky lze zasílat emailem nebo nahlásit telefonicky do konce června.  
 
Kurz angličtiny Big Bugs je náročnější, proto jej doporučujeme pro děti, které se již dříve 
s angličtinou seznámily. Učebnice Big Bugs získala ocenění British Council Innovation 
Award, používá tzv. story-based approach (výuka pomocí příběhů) a je zaměřena na 
výuku a rozvoj komunikativních schopností. Neomezuje se tedy pouze na výuku slovní 
zásoby, písniček a říkanek, ale na rozvoj schopnosti aktivně komunikovat v cizím jazyce 
a reagovat na dotazy a pokyny. Aktivity pomáhají k lepšímu procvičení a zafixování 
jazyka probíraného v běžné školní výuce. 

Zde odstřihnout 

PŘIHLÁŠKA do kurzu angličtiny Big Bugs  

Příjmení a jméno dítěte: …………………………………………………………………………………………………….......... 

Datum narození / třída od září: …………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Dítě může odejít z kroužku domů bez doprovodu (v případě, že nenavštěvuje školní družinu):    ANO     NE 

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: ………………………………………… 


