
 

 

 
 

 

 

 

                       6. 12. 2010 

VÁŽENÍ RODIČE, 

 

2. prosince 2010 proběhl na naší škole v učebně angličtiny pro rodiče žáků prvních tříd DEN 

OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Děkujeme všem, kteří své děti přišli povzbudit svojí přítomností.  

Pokud jste se nemohli dostavit v tento stanovený termín, přijďte do hodiny anglického 

jazyka v kterýkoli jiný den. Tato informace platí i pro rodiče žáků druhých tříd. Budeme 

velmi rádi, když každý z Vás se účastní alespoň jedné hodiny Aj ročně. Utvoříte si tak lepší 

představu o způsobu učení výukovou metodou Helen Doron. Snadno zjistíte, v jaké míře  je 

Vaše dítě zapojeno do vyučovacího procesu a lépe se seznámíte s výukovým materiálem, 

který má Vaše dítě k dispozici.  

Chcete být častěji informováni o tom, jak Vaše dítě pracuje v hodinách anglického 

jazyka ? Nevíte, jakým způsobem se má Vaše dítě připravovat na hodiny anglického jazyka?  

Domluvte si konzultační schůzku (ústně či telefonicky) s paní učitelkou Radkou Popelkovou. 

Ráda Vám poskytne veškeré informace týkající se výuky Aj.  

Kdo chce vědět více o projektu, navštivte naše webové stránky www.zsstrani.cz, 

Projekt Aj. Získáte  zde informace o vzniku projektu, o způsobu výuky Helen Doron. 

Sledujte hodnotící zprávy, které popisují činnosti, jež jsou s Vašimi dětmi každý měsíc 

uskutečňovány. Nepřehlédněte fotogalerii! I prostřednictvím fotek Vašich dětí můžete 

nahlédnout do výuky anglického jazyka. Obecní Zpravodaj a nástěnka ve vestibulu naší školy 

poskytují také informace o výuce anglického jazyka v prvních a druhých třídách. 

Věříme, že naše informovanost o probíhajících aktivitách spadajících pod projekt 

Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání je pro Vás dostačující. Pokud ne, 

napište anonymně na druhou stranu tohoto listu Vaše požadavky a pošlete je po Vašich dětech 

zpět do školy. Budeme se snažit jim vyhovět. 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se v nejbližší budoucnosti uskuteční i pro rodiče žáků 

druhých tříd. Dohodnutý termín bude všem včas oznámen.  

                Projektový tým učitelů 

                                  PR pracovník  

Zdenka Davidová 
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