
The Star Store 
Hvězdičkový obchod 

 
Here is something important and fun for you: the “Star Store.” A ještě jedna důležitá a 
příjemná věc: “Hvězdičkový obchod.” 
 

Here is how it works: each student will have the chance to earn stars each lesson (2 stars 
per day). The teacher will keep track of all your stars so that none get lost. Stars will be 
awarded only to children who come prepared to class, who behave well and who follow 
the rules and procedures. Stars can also be rewarded for extra credit work, such as book 
reports. A star is a reward for your good behavior and extra effort! However, if you 
forget your books and homework, misbehave and do not follow the rules and procedures 
you will not get a star for the lesson and your teacher may even take away the stars you 
already have. Funguje takto: každý žák bude mít možnost získat jednu hvězdičku za 
každou vyučovací hodinu (to znamená dvě hvězdičky za den). Vyučující budou hvězdičky 
zapisovat a hlídat, aby se nikomu žádná neztratila. Hvězdičky dostanou jenom ti žáci, 
kteří přišli na vyučování připravení, chovali se slušně a dodržovali všechna pravidla a 
postupy. Také můžeš získat hvězdičky za práci navíc např. za vylněné “book reports”o 
přečtených knihách. Hvězdička je odměnou za dobré chování a úsilí navíc! Nicméně, 
když si zapomeneš učebnice a domácí úkol, budeš zlobit a nebudeš dodržovat pravidla a 
postupy, nedostaneš hvězdičku a vyučující ti dokonce může odebrat hvězdičky, které už 
máš. 

About once every six weeks, you and your classmates will get to shop with your stars at 
our toy-filled Star Store! Zhruba jednou za šest týdnů budeš mít ty i tvoji spolužáci 
možnost si za hvězdičky něco koupit v našem Hvězdičkovém obchodě plném hraček! 

Note to parents: We always appreciate any donations to our Star Store so, please, at any 
time throughout the year, feel free to donate small used or new toys for both boys and 
girls, but please, no food or candy . You can give things to your child to give to 
his/her English teachers, or make other arrangements directly with your child’s teachers 
or the Program Director. Thank you!  

Poznámka pro rodiče: Vždy oceníme jakékoli dary do našeho Hvězdičkového obchodu. 
Kdykoli během roku můžete darovat drobné nové či použité hračky jak pro kluky, tak i 
pro holčičky. Prosíme vás, nedávejte nám žádné protraviny a sladkosti. Věci můžete 
poslat do školy po svých dětech, které je předají svým vyučujícím angličtiny, nebo se 
můžete na předání domluvit přímo s vyučujícím nebo s ředitelkou programu. Děkujeme!  

          


