
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

Elokované pracovisko Charkovská 1, Košice  

 

 

 

pre deti vo veku od 4 – 6 rokov -  školský rok 2017/2018 

 

Umožnite Vaším deťom získať pozitívny vzťah k anglickému jazyku. 

Zábavnou formou, vyfarbovaním pracovných listov, recitovaním básní a spevom piesní  

získajú deti dobré základy pre ďalšie štúdium na ZŠ.  

 

Na záver krúžkovej činnosti organizujeme otvorené hodiny pre rodičov  

spojené s odovzdávaním certifikátov. 

 

 

                                              One, two, three, I am busy bee, 

                                                 hallo, hallo, hallo, I am busy bee. 

                                                  Yellow, blue, red, I am little Fred, 

                                            hallo, hallo, hallo, I am little Fred. 

  

... záujmové útvary budú realizované v priestoroch CVČ EP Charkovská 1, Košice 

od 16:00 – 17:00, 17:00 - 18:00 – štvrtok v Košiciach, 

 pravidelne 1x týždenne,  september – jún  

  

Platby bankovým prevodom od 2 € mesačne. 

 

Bližšie informácie u vedúcej ZÚ:  Ing. Eva Jenčušová, 0949 145 072, cvc.jencusova@gmail.com 

mailto:cvc.jencusova@gmail.com


Informácia o záujmovom útvare 

Názov záujmového útvaru :  Angličtina hrou 

 

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Ing. Eva Jenčušová,  jencusova@cvckosice.sk,  0949 145072 

 

 Miesto a čas konania ZÚ:  Charkovská 1, /1.a 2. skupina – miest. č. 2/ 

                                              Štvrtok:  od 16,00 do 18,00 hod.  

 

 

Harmonogram jednotlivých stretnutí: Štvrtok 

 

 

IX X XI XII I II III IV V VI spolu 

- 5 2 - - 1 1 5 3 -  

7 12 9 7 11 8 8 12 10 7 

14 19 16 14 18 15 15 19 17 14 

21 26 23 21 25 22 22 26 24 21 

28 - 30 28 - - 29 - 31 - 

4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 39 krát 
 

 V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný 

termín konania ZÚ.  

Priebeh ZÚ:  

16,00 - 16,05  - zraz vo vestibule, odchod do triedy, zápis do triednej knihy 

16,05 - 16,05 -  oboznámenie sa s  hodinou  

16,05 - 16,45 -  slovensko - anglická komunikácia, básne, piesne, hry 

16,45 - 16,50 -  prestávka - doplnenie tekutín  

16,50 – 17:00 -  spoločná práca s pracovným  listom, zopakovanie. 

             17,00  - príchod do vestibulu, odchod členov/ odovzdanie členov rodičom./, výmena skupín 

17,00 – 18,00 – 2. skupina 

 

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti: Otvorené hodiny pre rodičov.  

• Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť 

konania ZÚ.   

• V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia. 

•  V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste 

spokojný s jeho odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného -RNDr. Labovská Helena 

0911 873 169 alebo e-mail : labovska@cvckosice.sk.  Počas konania ZÚ sa členovia 

riadia školským poriadkom zverejneným na stránke  www.cvckosice.sk.   

• Člen ZÚ získa preukaz člena CVČ, ktorý po predložení pri akciách CVČ slúži na 

uplatnenie zľavy z ceny podujatia  Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné 

vyplniť odhlášku a odovzdať preukaz  člena CVČ.  

• Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2017/2018 

 

mailto:jencusova@cvckosice.sk

