
Přihláška do pěveckého sboru JANÁČKOVO BRUMENDO 2019/2020    

Souhlasím, aby moje dítě……………………………………………………………………………………………….. 

třída…………………………………… navštěvovalo pěvecký sbor, který bude probíhat ve třídě 2. A: 

- Každé pondělí pro 1. – 2. ročník od 14:15 – 15:30 hodin, začínáme od 16. 9. 2019 

- Každou středu pro 3. - 7. ročník od 13:30 – 15:00 hodin, začínáme od 18. 9. 2019 

 

CENA KROUŽKU 500 Kč + 50 Kč/na papíry a odměny pro děti/. Uhraďte do konce měsíce září učitelce 

Martině Mrkvanové 2. A nebo učitelce Petře Kořistkové 4. C. 

Telefon zákonného zástupce………………………………………………………………………………………………............ 

Email zákonného zástupce…………………………………………………………………………………………………………….. 

V …………………………………dne …………………………………Podpis zákonného zástupce…………………………… 

Sborová pravidla: pravidelně docházet do kroužku, v době nepřítomnosti se řádně omluvit, zpívat čistě, otevírat pusinku, 

mít smysl pro rytmus, učit se texty písniček zpaměti, dodržovat nacvičený pohyb k písním, mít chuť do zpívání a radost. 

Potřebuješ složku na texty písniček a kazoo. Dále je potřeba mít černou sukýnku/děvčata/, tmavé kalhoty/kluci/ a v případě 

chladnějšího počasí (zpěv venku) mít „podvlékací“ tričko s dlouhým rukávem- černé/používáme při venkovních koncertech 

v chladnějších dnech-sborové triko dostanete vždy před koncertem/. 
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