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ANGLICKÁ DRUŽINA WATTSENGLISH  
V ZŠ MLÁDÍ 2020/2021 

Pro žáky 1.-3.třídy 
 
Milí rodiče, 
 
pro školní rok 2020/2021 nabízíme opět anglickou družinu Wattsenglish. Činnost družiny 
probíhá pod vedením kvalifikovaného zahraničního lektora, a to hravou formou, za využití 
edukativních her, písniček, videí, obrázků a dalších pomůcek. Celý program je od počátku 
veden v angličtině, což u dětí podporuje přirozený proces učení za využití nápodoby a 
reálného prožitku. Náplň kurzu vychází z osnov angličtiny pro daný ročník. Kurz tedy dále 
rozvíjí to, co se děti naučily v průběhu školních hodin. K výuce nicméně nepoužíváme 
učebnice. Místo vyplňování cvičení se zaměřujeme na konverzaci a osvojování si jazyka 
prostřednictvím činností, které děti skutečně baví.  
 
Proč děti do programu přihlásit? 
 

1) Děti se při výuce baví. Učí se za pomoci her, soutěží, kreativního tvoření a dalších 
interaktivních činností. 

2) Při edukativních hrách a aktivitách děti využívají i emocionální paměť, čímž je učení 
efektivnější. 

3) Při výuce lektoři vycházejí z přirozeného osvojování si řeči a funkčního využití jazyka, 
děti si zároveň fixují pevné gramatické základy.  

4) Program přispívá k přirozenému rozvoji jazykových dovedností, hlavně mluvení. 
5) Lektoři při práci navazují na program jazykové výuky v  jednotlivých ročnících. 
6) Lektoři do práce zapojují osvědčenou metodu Wattsenglish, kterou si děti užívají.  
7) Spolupracujeme se školou a vyzvedáváme si děti ze školních družin a tříd. 
8) Výuka co nejtěsněji navazuje na vyučování. Děti tedy nemusí ve škole dlouho čekat.  

 
Kurz bude probíhat 1x týdně na 120 min od 5.10.2020 dle rozvrhu školy.  
 

Výuka neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin.  
 
Cena ročního kurzu: 9300 Kč/31 lekcí 
Kurz je možné uhradit jedinou splátkou splatnou do 16.10.2020 nebo dvěma splátkami ve 
výši 4650 Kč se splatností 16.10.2020 (50 %) a 31.1.2021 (50 %).  
 

Přihlásit se můžete vyplněním elektronického formuláře na: www.wattsenglish.cz → pro 

děti → kurzy pro děti → Praha 
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