
 

Časopis PLAY  (3.-5. třída)  

 

Co tě čeká? Časopis vychází jednou měsíčně (8x ve školním roce). Časopis Play (A0-A1) je zaměřen na 

začátečníky 8-11 let. Texty sestávají z krátkých vět obsahujících výrazivo ze základní anglické slovní 

zásoby. Cvičení jsou založena na obrázcích. Každé číslo má vlastní téma, jako např. rodina, cestování apod., 

které je v celém časopise opakováno. Časopis má především povzbudit a motivovat mladé žáky k učení se 

angličtiny tím nejjednodušším a nejzábavnějším způsobem.  

Cena: Kč 280,-/8 výtisků  

 
Pokud máš chuť bavit se a učit zároveň, odevzdej vyplněnou a podepsanou návratku 

p.uč. AJ do 14. 9. 2020.  

Dění v časopisech monitorují také nástěnky v 1. patře naší školy.  

Podrobnější informace lze také nalézt na www.bridge-online.cz. 

 

 
 

NÁVRATKA …………………………………………………………………………….... 

Závazná objednávka – Časopis PLAY pro výuku angličtiny 

Mám zájem  v období září 2020– červen 2021 odebírat časopis PLAY. 

Uhradím předplatné, které nepřesáhne částku 280,- Kč za toto období. 

 

Jméno:………………………………………………………………………………… 

Třída:…………………………… 

Podpis rodičů:………………………………………………………………………… 
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