
BREPTÍK – jazykové hrátky 
 

Pro předškolní děti nabízíme kroužek zaměřený na předcházení Pro předškolní děti nabízíme kroužek zaměřený na předcházení Pro předškolní děti nabízíme kroužek zaměřený na předcházení Pro předškolní děti nabízíme kroužek zaměřený na předcházení 

problémům s výslovností a následně i se čtením. Budeme problémům s výslovností a následně i se čtením. Budeme problémům s výslovností a následně i se čtením. Budeme problémům s výslovností a následně i se čtením. Budeme 

rozvíjet slovní zásobu, hrát si s českým jazykem, procvičovat rozvíjet slovní zásobu, hrát si s českým jazykem, procvičovat rozvíjet slovní zásobu, hrát si s českým jazykem, procvičovat rozvíjet slovní zásobu, hrát si s českým jazykem, procvičovat 

orientaci v prostoru, učit se správně dýchat, orientaci v prostoru, učit se správně dýchat, orientaci v prostoru, učit se správně dýchat, orientaci v prostoru, učit se správně dýchat, zacházet s hlasem, zacházet s hlasem, zacházet s hlasem, zacházet s hlasem, 

zahrajeme si pohybové hry. Na děti čeká spousta netradičních zahrajeme si pohybové hry. Na děti čeká spousta netradičních zahrajeme si pohybové hry. Na děti čeká spousta netradičních zahrajeme si pohybové hry. Na děti čeká spousta netradičních 

aktivit. Kroužek bude probíhat jaktivit. Kroužek bude probíhat jaktivit. Kroužek bude probíhat jaktivit. Kroužek bude probíhat jednou týdně v pondělí v 15:30ednou týdně v pondělí v 15:30ednou týdně v pondělí v 15:30ednou týdně v pondělí v 15:30    v v v v 

ZŠ Na Ostrově. ZŠ Na Ostrově. ZŠ Na Ostrově. ZŠ Na Ostrově.     

    

Přihlášky zasílejte na Přihlášky zasílejte na Přihlášky zasílejte na Přihlášky zasílejte na vera.stepova@zsostrov.cvera.stepova@zsostrov.cvera.stepova@zsostrov.cvera.stepova@zsostrov.czzzz. . . .     

Cena za pololetí (4 měsíce) je 420 Kč. Cena za pololetí (4 měsíce) je 420 Kč. Cena za pololetí (4 měsíce) je 420 Kč. Cena za pololetí (4 měsíce) je 420 Kč.     

Minimální počet dětí vMinimální počet dětí vMinimální počet dětí vMinimální počet dětí v    kroužku je stanoven na 11 dětí.kroužku je stanoven na 11 dětí.kroužku je stanoven na 11 dětí.kroužku je stanoven na 11 dětí.    

První schůzka proběhne vPrvní schůzka proběhne vPrvní schůzka proběhne vPrvní schůzka proběhne v    pondělí 5. 10. 2015 vpondělí 5. 10. 2015 vpondělí 5. 10. 2015 vpondělí 5. 10. 2015 v    budově budově budově budově 

základní školyzákladní školyzákladní školyzákladní školy    od 15:30.od 15:30.od 15:30.od 15:30.        

Těší se na vás Jana Šimková a Věra Štěpová.Těší se na vás Jana Šimková a Věra Štěpová.Těší se na vás Jana Šimková a Věra Štěpová.Těší se na vás Jana Šimková a Věra Štěpová.    

    


