
 

Vážení rodiče, 

dovolte, abychom se představili. Jsme moderní jazyková škola se specializací 

na kroužky angličtiny pro předškolní děti.  

Angličtina pro děti má v naší škole tradici od roku 1999. Kroužky ročně navštěvuje 

přes 500 dětí ve 30 mateřských školách. K dalším dětem docházíme domů. 

Obsah kroužku, skupiny a lektoři 

Děti s angličtinou seznamujeme prostřednictvím her, písniček a pohybu. Spolu s lektorem se dětí baví, hrají si a opakují 

anglická slova. Zároveň se tím nepřímo učí angličtinu. Během roku se seznámí s 100–150 cizími slovíčky a budou je umět 

používat v jednoduchých větách. 

Lektoři naší školy mají odbornou kvalifikaci pro výuku předškolních dětí a dojíždí přímo do Vaší MŠ jednou týdně. Lekce trvá 

30 minut. Školní rok se dělí na dvě pololetí: od října do ledna a od února do května. Minimální počet dětí ve skupince je 10 

a maximální 14. Při větším počtu děti rozdělíme do dvou skupin. 

Cena, termín, přihláška 

Kroužek ve vaší školce bude probíhat v pondělí a středu od 12:30. Cena za pololetí (15 týdnů) je 1 890 Kč. Součástí ceny je 

i pracovní sešit s 12 tématy a doplňkové služby k výuce. 

Přihlášku naleznete on-line na webu: www. spevacek.info/koralek 
Prosíme o přihlášky nejpozději do 24. 9. 

Doplňkové služby k výuce  

Specializované stránky ke kroužkům angličtiny www.jazykovka.info/anglictina-pro-deti/krouzky/ 

Co zde najdete? 

 On-line výukový sešit angličtiny namluvený rodilým mluvčím. 

 Kompletní výukový plán včetně časového rozpisu. 

 Metodiku pro případné domácí opakování angličtiny. 

 Texty písniček a popisy her, které v kroužcích používáme. 

Elektronické hlášení o výuce – zájemcům každý týden e-mailem posíláme hlášení o tom, co se děti v kroužku naučily. 

On-line sešit – při výuce používáme aplikaci se slovíčky namluvenými rodilým mluvčím. 

Najdete ji na adrese https://sesit.spevacek.info.  

Kreslení kamarádi – abychom kroužky dětem ještě více přiblížili, studiem je provázejí kamarádi – chlapec Tyky a nosál 

Nasula (jména si děti samy zvolily v soutěži), a to v učebnici s omalovánkami i v on-line sešitu. 

Další informace naleznete on-line na webu: www. spevacek.info/koralek 

Těšíme se na vás. 

Jazyková škola Spěváček 


