
Dobrý den, milí rodiče,
 
rádi bychom navázali na úspěšný projekt Žij (s) anglič�nou, který jsme měli možnost odškolit na základní škole
Vašeho dítěte.  Součás� workshopu je komunikace s cizojazyčným mluvčím a dě� tuto část  velice kladně hodno�ly a
moc se jim líbila možnost spojit se s rodilým mluvčím. Pro některé to byla úplně první taková příležitost, přesto se
mnohé vůbec nebály a s rodilými mluvčími konverzovaly v anglič�ně a  pak nám o tom na závěr workshopu neustále
štěbetaly, že to bylo to NEJ!
 
Proto jsme se v rámci dlouhodobého partnerství s Vaší základní školou rozhodli tuto příležitost nabídnout všem
dětem na Vaší škole pravidelně a trvale. Sami víme, že jen díky pravidelné konverzaci v cizím jazyce dě� ztra� ostych a
anglicky opravdu mluvit začnou!
 
Dětem nabízíme:
✅ Anglická konverzace s rodilým mluvčím online 30 minut týdně, odkudkoliv (z domů, z dovolené, od babičky…).
✅ Malé skupinky 4-5 dě�, ideálně z jedné třídy (pokud se takový počet přihlásí).
✅ 15 týdnů, tj. 15 x 30 minut za polole�.
✅ Dě� získají sebejistotu, přestanou se bát v cizím jazyce mluvit.
✅ Navýší si slovní zásobu, schopnost reagovat, mluvit.
➡  Podrženo, sečteno, rodiče podpoří budoucnost svého dítěte!
 
V příloze Vám posíláme letáček, na kterém jsou základní informace k našemu projektu. Najdete tam i kontakt pro
přihlášení. Přihlášky pro druhé polole� přijímáme do 31. 1. 2021.
Na kontakt z letáčku (michaela.stenhova@skola-zebra.cz) nám, prosím, pošlete tyto informace:

Celé jméno žáka.
Třída, do které chodí (např. 5. A., 6. B)…atd.
Škola, do které chodí (spolupracujeme s více školami, tak abychom každého dokázali správně zařadit).
Časové možnosti – tj. které dny a v jakých časových rozmezích by se mohlo dítě na kurz na dálku připojovat
(např. pondělí 15 – 18, úterý 13 – 15, středa 17 – 18…atd.), čím více nám dají časových možností, tím lépe
najdeme shodu napříč danou skupinkou.

 
Děkujeme Vám a těšíme se na Vaše dě�.
 
 
Alena Koutská
Jazyková škola Zebra
Hlavní koordinátorka 
Tel: 773 350 405
alena.koutska@skola-zebra.cz
www.skola-zebra.cz
www.jazykovkanadalku.cz
Facebook
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