Knihovna města Mladá Boleslav
ve spolupráci s jazykovou agenturou Elka Lingua
pořádají

Letní hrátky s angličtinou
pro děti ve věku 8—12 a 13—16 let

Knihovna města Mladá
Boleslav
kovarikova@kmmb.cz

Datum

Téma

Čas/věková kategorie

13.7.2011

ALL ABOUT ME
představení, rodina,kamarádi...

9.00-11.35 hod / 8-12 let
12.00-14.35 hod/ 13-16 let

20.7.2011

THE WORLD AROUND ME
dny v týdnu, roční období,
měsíce...

9.00-11.35 hod. / 8-12 let
12.00-14.35 hod. /13-16 let

27.7.2011

MY HOUSE, MY CASTLE
domy, byty, místnosti, nábytek...

9.00-11.35 hod / 8-12 let
12.00-14.35 hod/ 13-16 let

3.8.2011

THE WORLD OF NATURE
zvířata, rostliny, prostředí,
vesmír...

9.00-11.35 hod / 8-12 let
12.00-14.35 hod/ 13-16 let

10.8.2011

ALL AROUND THE WORLD
země, města, památky,
cestování...

9.00-11.35 hod / 8-12 let
12.00-14.35 hod/ 13-16 let

17.8.2011

THE WORLD OF
COMMUNICATION
média, televize, rádio, internet….

9.00-11.35 hod / 8-12 let
12.00-14.35 hod/ 13-16 let

24.8.2011

BACK TO SCHOOL
závěrečné shrnutí+předměty a
pokyny ze školních lavic

9.00-11.35 hod / 8-12 let
12.00-14.35 hod/ 13-16 let

Jazyková agentura Elka
Lingua
info@elkalingua.cz

Knihovna města Mladá Boleslav ve spolupráci s jazykovou agenturou Elka lingua
pořádá

„LETNÍ HRÁTKY S ANGLIČTINOU“
Jedná se o zajímavý způsob jak spojit příjemné s užitečným. Jednou týdně se v prostorách dětského oddělení
Knihovny města Mladá Boleslav bude konat výuka angličtiny. Jelikož jde o prázdninovou výuku, bude tato
pojata formou různých her, aktivit a práce s interaktivní tabulí.
Výuka bude probíhat každou středu během měsíců červenec a srpen s tím, že první blok proběhne 13.7. a
poslední 24.8. Každá středa je rozdělena do dopoledního a odpoledního bloku. Vycházíme z klasických
vyučovacích hodin ve škole a jak dopolední tak odpolední blok se rovnají 3 vyučovacím hodinám. Dopolední
blok, pro děti ve věku 8‐12 let, bude probíhat od 09:00 do 11:35. Odpolední blok pro děti ve věku 13‐16 let,
bude probíhat od 12:00 do 14:35. Mezi jednotlivými hodinami je vždy 10 minut přestávka.
Dětem nemusíte pořizovat žádné učebnice, materiály na výuku jsou již započítány v ceně kurzu. V té je také
započítáno občerstvení (voda, čaj) a nějaká ta drobnost jako odměna za snahu a aktivitu.
Cena kurzu je stanovena na 240Kč za 3VH tzn. za jedno dopoledne či odpoledne.
Proč uvádíme cenu pouze za jeden blok? Nenutíme totiž rodiče k přihlášení na celé prázdniny. Nabízíme
možnost účastnit se pouze jednoho jediného bloku. Respektujeme fakt, že děti mají prázdniny a že i během
těch se plány mění. Proto můžete přihlásit svou ratolest na jeden, dva či pět bloků výuky. Uzávěrka přihlášek
pro každou výuku je stanovena na pátek dopoledne předchozího týdne (chcete‐li k nám dítko přihlásit např. na
středu 20.7. musíte přihlášku odevzdat nejpozději v pátek 15.7. ve 12:00). Stejná uzávěrka platí i pro platbu za
Vámi zvolené datum výuky Kapacita jednoho bloku výuky je 4‐6 dětí. V případě, že se nám na Vámi vybranou
výuku nepřihlásí dostatečný počet zájemců, včas Vás vyrozumíme, nejpozději však v pondělí do desáté hodiny
ranní v týdnu, kdy měla Vámi vybraná výuka proběhnout.
Přihlášku, která je součásti tohoto letáčku, odevzdejte v dětském oddělení knihovny.
Bankovní spojení pro platbu za kurz je: 24527181/0100, variabilní symbol: 07. Do zprávy pro příjemce uveďte
jméno a příjmení a datum, na které své dítě přihlašujete.
V případě jakýchkoli dotazů neváhejte zavolat na tel.č. 326 328 256 nebo napište email na
kovarikova@kmmb.cz
Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a že se můžeme s Vašimi ratolestmi těšit v létě na viděnou.

Jazyková agentura Elka lingua

Knihovna města Mladá Boleslav

PŘIHLÁŠKA
do jazykového kurzu

„LETNÍ HRÁTKY S ANGLIČTINOU“

jméno:

____________________

příjmení: ____________________

datum narození: ____________________

adresa:

____________________

____________________

telefon:

____________________

e-mail:

____________________

Závazně přihlašuji mou dceru/mého syna:_________________________
do letního intenzivního jazykového kurzu: „Letní hrátky s angličtinou“
na termín:
13.7. – ALL ABOUT ME – představení, rodina, kamarádi, koníčky etc.
20.7. – THE WORLD AROUND ME – základní koncepty – dny v týdnu, roční období, měsíce etc.
27.7. – MY HOUSE, MY CASTLE – domy, byty, místnosti, nábytek etc.
3.8. – THE WORLD OF NATURE – zvířata, rostliny, prostředí, vesmír etc.
10.8. – ALL AROUND TLE WORLD – země, města, jazyky, památky, cestování etc.
17.8. – THE WORLD OF COMMUNICATION – média, televize, rádio, internet etc.
24.8. – BACK TO SCHOOL – závěrečné „shrnutí“ + předměty a pokyny ze školních lavic

dopolední (v době mezi 9.00 – 11:35)
věková kategorie 8 – 12 let

odpolední (v době mezi 12:00 – 14:35)
věková kategorie 13-16 let

Cena kurzu: 240,- Kč
Částku za kurz se zavazuji zaplatit hotově, příp. převodem nejpozději do 12 hodiny polední v pátek
předcházející zvolenému datu výuky.
V Mladé Boleslavi, dne ……………………

Jazyková agentura Elka Lingua
Eliška Kyselová
607 274 602
info@elkalingua.cz

podpis rodiče dítěte: ………………………………….

Knihovna města Mladá Boleslav
Věra Kovaříková
326 328 256
kovarikova@kmmb.cz

