ANGLICKÁ ŠKOLKA a JAZYKOVÁ ŠKOLA
pro všechny 4 – 12 let

18.ROČNÍK:DOCHÁZKOVÝ LETNÍ TÁBOR
SUMMER CAMP 2021 with Native Speakers
ALL INCLUSIVE
NONSTOP V ANGLIČTINĚ
během celého dne

8.00-16.00
výukové bloky

a

workshopy

1 rodilý mluvčí=6 dětí
ČERNOŠICE
PRAHA 10 - SKALKA

*v ceně veškerý materiál (výtvarný a výukový)
a pitný režim a stravování 3x denně

RADOST
TRADICE
ZKUŠENOST
ZÁBAVA
NADŠENÍ
LIDÉ A NÁPADY
INSPIRACE
PROFESIONALITA
ZODPOVĚDNOST

12.-16. 7. 2021
UP

https://www.imdb.com/title/tt1049413/

19.-23. 7. 2021
ZOOTOPIA
https://www.imdb.com/title/tt2948356/

26.-30. 7. 2021
RIO https://www.imdb.com/title/tt1436562/

NA ADRESÁCH:
KRYŠTOF, Sadová 61, Černošice a KRYŠTOF, Olešská 3391/14 , Praha 10

CENA all inclusive SLEVY
1 (2,3) týdny 4.990 Kč sourozenecká 10% ze základní ceny
(7.990,11.490 Kč) pro naše absolventy 5-10% ze základní ceny
VČ. DPH * slevu lze uplatnit pouze na jeden týden a slevy se nesčítají

Angličtina s KRYŠTOFem je hra, kterou děti baví hrát.

www.klckrystof.cz
604 258 016 * 604 204 889 * e-mail: info@klckrystof.cz

ANGLICKÁ ŠKOLKA a JAZYKOVÁ ŠKOLA
pro všechny 4 – 12 let

UP
SBÍREJ S NÁMI BALÓNKY, V KAŽDÉM NAJDI JEDEN ÚKOL A SPOLU S CARLEM A
RUSSELLEM SI SPLŇ SVŮJ SEN O DOBRODRUŽSTVÍ. PROŽIJ TÝDEN PLNÝ
HUMORU, EMOCÍ A OBROVSKY NÁPADITÝCH PŘÍHOD.
As a boy, Carl Fredricksen wanted to explore South America and find the forbidden Paradise Falls.
About 64 years later he gets to begin his journey along with Boy Scout Russell by lifting his house with
thousands of balloons. On their journey, they make many new friends including a talking dog, and
figure out that someone has evil plans. Carl soon realizes that this evildoer is his childhood idol.
78letý prodejce balónků Carl Fredricksen si konečně splní celoživotní sen o dobrodružstvích, když
na svůj domek přiváže tisíce balónků a odletí s ním do divočiny Jižní Ameriky. Až příliš pozdě ale
zjistí, že se k němu potají připojil i původce jeho nejhorších nočních můr: nadšený osmiletý
průzkumník divočiny jménem Russell. Jejich společná pouť do ztraceného světa, v němž se setkávají
s všemožnými zvláštními, exotickými a překvapivými postavami, je plná humoru, emocí a obrovsky
nápaditých příhod.

ZOOTOPIA
NAVŠTIV MĚSTO PLNÉ ZVÍŘAT ZE VŠECH KOUTŮ SVĚTA A VYZKOUŠEJ SI, JAKÉ
JE TO BÝT ZVÍŘECÍM DETEKTIVEM V POLICEJNÍM SBORU. STAŇ SE S NÁMI
JEDNODUŠE KÝMKOLIV, TŘEBA LENOCHODEM, KRÁLÍKEM NEBO LIŠKOU.
From the largest elephant to the smallest shrew, the city of Zootopia is a mammal metropolis where
various animals live and thrive. When Judy Hopps becomes the first rabbit to join the police force, she
quickly learns how tough it is to enforce the law. Determined to prove herself, Judy jumps at the
opportunity to solve a mysterious case. Unfortunately, that means working with Nick Wilde, a wily fox
who makes her job even harder.
Moderní metropole zvířat Zootropolis je město jako žádné jiné. Najdete tam I luxusní čtvrti jako je
Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata
ze všech koutů světa. Je to metropole, kde můžete být kýmkoli. Když však do města dorazí
optimistická strážnice Judy Hopkavá, zjistí, že být prvním králíkem v policejním sboru velkých a
drsných zvířat není žádná legrace. A protože chce všem dokázat, že na to má, skočí po první
příležitosti řešit náročný a záhadný případ, i když to znamená vzít do party upovídaného a všemi
mastmi mazaného lišáka Nicka Wilda.

RIO
VYDEJ SE S PAPOUŠKEM BLU A NÁMI DO EXOTICKÉ BRAZÍLIE, DO MĚSTA RIO DE
JANEIRA. SEZNAM SE S PERLOU. NAUČÍ TĚ LÉTAT, A TAK SNADNO DOLETÍŠ I
DO VZDÁLENÉ JIŽNÍ AMERIKY!
In Rio de Janeiro, baby macaw, Blu, is captured by dealers and smuggled to the USA. While driving
through Moose Lake, Minnesota, the truck that is transporting Blu accidentally drops Blu's box on the
road. A girl, Linda, finds the bird and raises him with love. Fifteen years later, Blu is a domesticated
and intelligent bird that does not fly and lives a comfortable life with bookshop owner Linda. …
Vzácný papoušek Blu žije na malém městě se svoji paničkou Lindou. Ta ho před léty zachránila před
pašeráky, kteří ho ještě jako papouščí miminko ulovili uprostřed brazilského pralesa a odvezli do
zasněžené Minessoty. Blu se kvůli tomu sice nikdy nenaučil létat, ale v bezpečí a pohodlí Lindina
domova se natolik zabydlel, že pro něj není problém uvařit kávu, připravit snídani, vyčistit si zuby nebo
posloužit Lindě jako její osobní budík. …
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