
Nabídka časopisů GATE a R&R 

Ve školním roce 2017/2018 možnost odebírání časopisů pro výuku angličtiny!!! 
 

Časopis R&R (5.-9. třída) Co tě čeká? Časopis vychází jednou měsíčně (8x ve 
školním roce). Každá stránka je zaměřena na jiné téma od přírody přes sport, 

písničky až ke kvízům. Téměř každá strana je zároveň soutěžním úkolem. Každé 

číslo obdržíš v prvním týdnu příslušného měsíce. Pak máš 3 týdny na plnění úkolů. 
Koncem měsíce jsou odpovědi hromadně odeslány do redakce. A už zbývá jen držet 

palce! Jména všech vylosovaných luštitelů byla průběžně otištěna v časopise.  
Cena: Kč 250,-/8 výtisků  

  .......................NÁVRATKA …………………………………………………………………………… 
Závazná objednávka – Časopis R&R pro výuku angličtiny. 

Mám zájem v období září 2017– červen 2018 odebírat časopis R&R.  

Uhradím předplatné, které nepřesáhne částku 250,- Kč za toto období. 
Jméno:………………………………………………………………………………… 

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

 

Časopis GATE (7.-9. třída) Co tě čeká? Časopis vychází od září do června. V každém 
čísle najdeš více jako 30 stran kvalitního čtení v různých stupních obtížnosti. Některé 

strany jsou zároveň soutěžními úkoly, na které se odpovídá pomocí e-mailu.  
Cena: Kč 250,- /8 výtisků  

...............................................................NÁVRATKA .....…………………………………  
Závazná objednávka – Časopis GATE pro výuku angličtiny . 

Mám zájem v období září 2017 – červen 2018 odebírat časopis GATE.  

Uhradím předplatné, které nepřesáhne částku 250,- Kč za toto období. 
Jméno:………………………………………………………………………………… 

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

 

 

Pokud máš chuť bavit se a učit zároveň, odevzdej vyplněnou a podepsanou 
návratku  p.uč. Hájkové.  
O dění v časopisech informuje také nástěnka v suterénu naší školy.  
Podrobnější informace nalezneš i na www.bridge-online.cz. 
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