
PŘIHLÁŠKA	DO	KURZŮ	ANGLIČTINY	LITTLE	BUGS		
PRO	ŽÁKY	PRVNÍ	AŽ	TŘETÍ	TŘÍDY	ZŠ	

 
   Dvoudílný kurz angličtiny Little Bugs je určen pro děti ve věku od 6 let. Je vhodný jak pro úplné 
začátečníky, tak i pro děti, které si již základy angličtiny osvojily v předškolním věku. Děti si jazyk 
osvojují pomocí příběhů, které umožňují do výuky vnést srozumitelným způsobem delší souvislé 
téma, i když znalosti dětí jsou zatím na nízké úrovni. Součástí učebnice jsou vystřihovánky, 
omalovánky a samolepky, které plní důležitou funkci: děti do osvojování jazyka zapojují všechny 
smysly a pracují podle pokynů učitele pouze v anglickém jazyce. Učebnice respektuje fakt, že u 

dětí není možné očekávat, že se sami budou učit slovní zásobu. Proto jsou do učebnice 
zařazeny písničky a rýmovačky, které nenásilnou a zábavnou formou umožní dětem si 
novou látku zapamatovat. Děti se budou učit angličtině poslechovou metodou, tzn. že celá 
hodina bude vedena pouze v angličtině a gramatika ani slovíčka nebudou záměrně 
překládány. K domácímu opakování a rychlejšímu osvojování slovní zásoby budou mít děti 
k dispozici poslechy v MP3 formátu. 

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

 

   Výuka probíhá po vyučování (den a čas výuky bude upřesněn v září podle 
aktuálního rozvrhu žáků). Žáci navštěvující školní družinu budou na dobu výuky 
z družiny uvolněni. Náhrady odpadlých hodin proběhnou v měsíci červnu. Ve 
skupince 5–10 žáků.  
 
Kurzovné:	3500Kč (33 vyučovacích hodin)  
Učební	materiály: 350Kč (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. 

Zde odstřihnout 

PŘIHLÁŠKA do kurzu angličtiny Little 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 nechodí do družiny):    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: ………………………………………… 


