
Jazykové kluby/kroužky pro nový školní rok 2021/2022 

1. THE ENGLISH CLUB 2021-2022                                

• The English Club je otevřen všem žákům bez ohledu na jejich věk či jazykové schopnosti. 

• Je příležitostí zažít si a procvičit dovednosti získané v hodinách angličtiny. 

• Je příležitostí přirozeně se seznámit prostřednictvím angličtiny se studenty z jiných tříd, což přináší vyšší sebevědomí.  

Zábava a vzájemná důvěra, spolu s používáním angličtiny navíc vytváří příjemné pracovní prostředí. 

• Během 60 minut každý týden se studenti mohou naučit nová slovíčka, konverzovat o různých tématech,  

kultuře a nejnovějších událostech. 

• Prostřednictvím čtení textů dětské literatury a článků z médií mohou žáci zlepšit svou čtenářskou dovednost. 

• Krátká videa poslouží jako startovací můstek pro debaty i pro zlepšení poslechové dovednosti. 

• Velký důraz je kladen na mluvení, protože studenti jsou podporováni v tom, aby se účastnili skupinových diskuzí. 

• Další aktivity zahrnují učení se pomocí her, skupinových soutěží a zpívání, stejně jako využívání jejich nápadů. 

• Účastníci mohou samozřejmě Club využít pro zpracování svých domácích úkolů, přípravu prezentací a projektů. 

• Kluby se budou konat hlavně v úterý a v pondělí odpoledne. Přesné časy budou stanoveny po počáteční registraci a 

zájmu. 

• Cena je 2.000,- Kč na cely školní rok. 

• Registrace je pro cely rok. Zájemci se přihlásí do 15. září 2021.  

• V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Bena Bouzida, bouzid@postupicka.cz  

                                                                                                                                           

2.   CAMBRIDGE EXAMS-FCE WORKSHOP 2021-2022      

❖ Tento seminář se určen studentům, kteří dokončili učebnice přinejmenším pokročilé úrovně. 

❖ Hlavní cíle a obsah je tento: 

• Studenti jsou ohodnoceni a rozděleni s ohledem na své jazykové schopnosti. 

• Studentům bude vysvětlen formát zkoušky, veškeré pokyny a podány praktické informace. 

• Studenti budou pracovat ve skupinách i jednotlivě na ukázkových zkouškách a s oficiálním videem. 

• Během každé hodiny se zaměříme na jednu konkrétní dovednost: Use of English, čtení, psaní, poslech a 

mluvení. 

• Pokrok studentů bude bedlivě sledován, bude jim poskytnuta individuální zpětná vazba a rady ohledně toho, 

 jak se na zkoušky připravit. 

• Tento 60 minut dlouhý seminář se bude konat jednou týdně v pondělí nebo úterý odpoledne, 

 v závislosti na počtu studentů či skupin a školního rozvrhu. 

Kluby se budou konat hlavně v úterý a v pondělí odpoledne. Přesné časy budou stanoveny po počáteční 

registraci a zájmu. 

• Cena je 3.000,- Kč na cely školní rok. 

• Registrace je pro cely rok. Zájemci se přihlásí do 15. září 2020.  

• V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Bena Bouzida, bouzid@postupicka.cz 
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3.  CLUB DE FRANCAIS 2021-2022                               

•  Club de Francais je otevřen všem žákům bez ohledu na jejich věk či jazykové schopnosti. 

• Je příležitostí zažít si a procvičit dovednosti získané v hodinách francouzštiny. 

• Je příležitostí přirozeně se seznámit prostřednictvím angličtiny se studenty z jiných tříd, což přináší vyšší sebevědomí. 

 Zábava a vzájemná důvěra, spolu s používáním angličtiny navíc vytváří příjemné pracovní prostředí. 

• Během 45/50 minut každý týden se studenti mohou naučit nová slovíčka, konverzovat o různých tématech,  

kultuře a nejnovějších událostech ( podle úrovně ). 

• Prostřednictvím čtení textů dětské literatury a článků z médií mohou žáci zlepšit svou čtenářskou dovednost. 

• Krátká videa poslouží jako startovací můstek pro debaty i pro zlepšení poslechové dovednosti. 

• Velký důraz je kladen na mluvení, protože studenti jsou podporováni v tom, aby se účastnili skupinových diskuzí. 

• Další aktivity zahrnují učení se pomocí her, skupinových soutěží a zpívání, stejně jako využívání jejich nápadů. 

• Účastníci mohou samozřejmě Club využít pro zpracování svých domácích úkolů, přípravu prezentací a projektů. 

• Kluby se budou konat hlavně v úterý a v pondělí odpoledne. Přesné časy budou stanoveny po počáteční registraci a 

zájmu. 

• Cena je 2.000,- Kč na cely školní rok. 

• Registrace je pro cely rok. Zájemci se přihlásí do 15. září 2021.  

• V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat Mgr. Bena Bouzida, bouzid@postupicka.cz 

 

 

 

4. Klub španělštiny 2021 – 2022                                           

- Klub je určen především pro primy, sekundy a první ročníky 

- Je příležitostí pro upevnění a rozšíření dovedností a znalostí spojených se španělštinou. 

- Je veden hravou a zábavnou formou. 

- Během 60 minut týdně se studenti zapojují do konverzace o různých známých tématech a 

upevňují si slovní zásobu. 

- Další aktivitou je čtení a porozumění textů dětské literatury pro zlepšení čtenářských 

dovedností. 

- Krátká videa, poslechy písniček, zpěv rozvíjejí poslechové dovednosti. 

- Důraz je kladen na mluvení – vedou se jednoduché diskuze, pracujeme v týmu, soutěžíme. 

- Každý má prostor prezentovat své nápady, názory, kreativitu. 

- Klub se bude konat vždy v pondělí nebo úterý v odpoledních hodinách. Přesné časy budou 

stanoveny po počáteční registraci a zájmu. 

- Cena je 2.000,- Kč na celý školní rok. 

- Registrace je na celý školní rok. Zájemci se přihlásí do 15.září 2021. 

- V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr.Lucii Vaňkovou, vankova@postupicka.cz / kabinet 

ŠJ (budova jídelny). 
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