The Morning Star English Camp
Vážení rodiče,
Na konec letošního školního roku opět připravujeme pro žáky 2. stupně pobyt v přírodě zaměřený na intenzivní
výuku anglického jazyka „THE MORNING STAR ENGLISH CAMP“. Jeho cílem je zábavnou formou zkvalitnit,
rozšířit a upevnit znalosti jazyka a nad rámec běžné výuky obohatit slovní zásobu a položit základy konverzace
v běžných každodenních situacích.
Výuka bude probíhat ve třech vyučovacích blocích (dopoledním, odpoledním a večerním) převážně formou her
a soutěží, které budou zaměřeny na upevňování znalostí gramatiky, reálií a především rozšiřování slovní zásoby.
Nemalý prostor věnujeme i zpívání a předvádění scének – všechno probíhá samozřejmě v angličtině. Toto
všechno bude navazovat na učivo probírané ve škole a vhodně je rozšiřovat.
Součástí denního programu budou i volnočasové sportovní aktivity.
Kemp proběhne na letním táboře Jitřenka v krásném prostředí Ždánského lesa v okrese Vyškov. Ubytování je
v nově zbudovaných táborových čtyřlůžkových chatkách.
Co s sebou: kartičku zdravotní pojišťovny, sportovní oblečení a obuv, přezůvky, spací pytel, hygienické potřeby,
svítilnu, nůžky, lepidlo na papír, pláštěnku, ručník, plavky, repelent proti klíšťatům, kapesné (doporučujeme
150,- Kč). K výuce psací potřeby, pastelky, sešit A4 s tvrdými deskami (někteří už mají z předchozích English
Campů), pravítko, slovník (pokud možno). Cennosti jako MP přehrávač, PSP či mobilní telefony zanechte doma!
Věci do batohu, ne do kufru!
Žáci, kteří se neúčastní kempu, budou normálně navštěvovat školu.
Termín kempu: pá 21. 6. – po 24. 6. 2019
Odjezd: pá 21. 6. 2019 z náměstí DN v 8.29
Návrat: po 24. 6. 2019 odpoledne, odjezd z Nevojic 11:08 nebo 13:08
Cena 1.700,- Kč zahrnuje dopravu, ubytování, spotřebu el. energie a vody, stravování včetně svačin, nákup a
dopravu proviantu a učebních pomůcek, odměn a sladkostí.
Místo: LT Jitřenka, Kloboučky. Na místě je možno zakoupit občerstvení – nápoje, cukrovinky, brambůrky apod.
Tato akce probíhá ve spolupráci základních škol v Kuželově a Dolním Němčí.
Lektoři: Mgr. Martin Dosoudil, Mgr. Vladislav Vystrčil
Rozhodnete – li se pro účast Vašeho dítěte na tomto kursu, pošlete prosím zpět Vámi potvrzenou návratku.
Děkujeme
Martin Dosoudil a Vladislav Vystrčil

V Dolním Němčí 14. 5. 2019

NÁVRATKA
Přihlašuji svého syna – dceru……………………………………………………………………………………………
na kurs anglického jazyka

THE MORNING STAR ENGLISH CAMP

ve dnech 21. – 24. 6. 2019

Cena 1.700,- Kč splatná do 14. 6. 2018
V ………………………………

2019

Podpis zákonného zástupce:………………………………………………….
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PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
Souhlasím s účastí svého syna – dcery ………………………………………………………
na kursu anglického jazyka

THE MORNING STAR ENGLISH CAMP

ve dnech 21. – 24. 6. 2019

Prohlašuji, že mé dítě
-je zdravotně způsobilé k účasti na kempu
-nejeví známky akutního onemocnění, např. horečky nebo průjmu
-nepřišlo ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na kemp do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním
Jako zákonný zástupce oznámím vyučujícím případné zdravotní problémy svého dítěte (alergie apod.) a seznámím je s léky,
které dítě užívá. Beru na vědomí, že i na kempu jsou žáci povinni řídit se ustanoveními školního řádu. Jejich porušení a
nedodržování nařízení vyučujících (např. ohledně dodržování večerky a nočního klidu) může mít za následek vyloučení žáka
z kursu bez nároku na vrácení poplatku.
V …………………… dne……………………..2019
Podpis zákonného zástupce:………………………………………………….

