Letní kurzy
Angličtina na dovolenou (začátečníci)
Rozsah: 90 minut
Frekvence: 1x až 5x týdně dle dohody
Termín a délka: červen–září dle dohody s účastníky kurzu
Těšíte se na dovolenou do zahraničí, ale zároveň máte obavy, jak se tam zase domluvíte?
Cílem tohoto kurzu je zbavit vás stresu při neočekávaných hlášeních na letišti, záludných
otázkách personálu ve vašem hotelu, nebo umožnit vám efektivněji smlouvat na cizokrajném
tržišti. Tento kurz vás naučí jednoduše a efektivně vyjádřit svá přání či myšlenky spjaté
s pobytem v zahraničí. Naučí vás klást jednoduché otázky, vyjádřit stížnost nebo vést
zdvořilostní konverzace s ostatními hosty.

Letní angličtina v zaměstnání – (mírně) pokročilí
Rozsah: 90 minut
Frekvence: 1x až 5x týdně dle dohody
Termín a délka: červen–září dle dohody s účastníky kurzu
Požaduje váš zaměstnavatel, abyste si zdokonalili angličtinu v rámci své profese? Chystáte se
na stáž nebo pracovní pobyt v zahraničí, ale nejste si jisti, zda máte dostatečné jazykové
znalosti? Tento kurz bude obsahově přizpůsoben vašim pracovním požadavkům a zaměřen na
komunikační situace a slovní zásobu, které ve své profesi potřebujete. Může se jednat o
počítačovou techniku, biologickou tématiku, technický jazyk a další. Kurz je možné flexibilně
sestavit na míru konkrétnímu zaměstnavateli, který si jej objedná pro své zaměstnance.

Letní výuka angličtiny pro seniory (A0)
Rozsah: 90 minut
Frekvence: 1x až 5x týdně dle dohody
Termín a délka: červen–září dle dohody s účastníky kurzu
Jste v důchodu, máte hodně času a chuť vyzkoušet něco nového? Chtěli byste umět správně
vyslovit a použít anglická slova, která slyšíte u svých vnoučat? Nerozumíte anglickým
zkratkám v reklamních letácích a neumíte přečíst anglická jména slavných osobností a
politiků? Tento kurz je zaměřen na výuku angličtiny u seniorů, kteří s ní ještě nikdy nepřišli
do styku, a jeho cílem je seznámit účastníky se základními slovnímu obraty, pravidly
výslovnosti a základy gramatiky. Výuka je přizpůsobena tempu a učebním možnostem

seniorů s důrazem na porozumění čtenému i mluvenému slovu. Senioři se v kurzu naučí
základy představování a praktické každodenní fráze.

Dětské a studentské kurzy
Angličtina pro předškolní děti
Rozsah:1x týdně 45 minut
Délka: 15 lekcí/období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Chcete, aby si Vaše děti angličtinu osvojily namísto toho, aby se ji učily? Přemýšlíte, jak
zajistit, aby měly pravý anglický přízvuk? Je prokázáno, že čím dříve se dítě dostane do
kontaktu s cizím jazykem, tím snáze ho vstřebává a tím vřelejší si k němu utváří vztah.
Kladný vztah k cizímu jazyku pak dále ovlivňuje studijní výsledky dítěte. Neboť jak známo –
to, co děti baví, se vždy snáze a rychleji učí. V raném věku kromě toho u dětí stále přetrvává
fonematický sluch, který jim umožňuje přesně napodobit jakoukoli hlásku cizího jazyka, aniž
by se ji musely učit. V tomto kurzu tedy nenásilnou formou děti nabývají jazykovou
kompetenci prostřednictvím komunikačních her a poslechu cizího jazyka (lektor mluví na děti
převážně anglicky). Nejedná se tedy o biflování izolovaných slovíček, ale o jazykovou
interakci, při nichž se děti spontánně učí anglicky reagovat na anglické podněty.

Angličtina pro 1. stupeň ZŠ
Rozsah:1x týdně 45 minut
Délka: 15 lekcí/období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Učí se vaše dítě ve škole angličtinu a máte dojem, že by ji potřebovalo více procvičovat a
opakovat? Trápí vás, že mu neumíte poradit s domácími úkoly ani s výslovností jednotlivých
slovíček? V tomto kurzu bude vašemu dítěti věnována individuální péče, která kvůli velikosti
tříd není prakticky možná při školní výuce. V kurzu bude s dětmi probíráno učivo, které jim
dělá problémy, a procvičována slovíčka z minulé i současné výuky. Kromě toho budou děti
stále vstřebávat a používat angličtinu v rámci různých komunikačních cvičení.

Příprava k maturitě z angličtiny
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období

Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Příští rok skládáte maturitu a nejste si jisti, zda jste dostatečně připraveni? Dělá vám problém
poslech, čtení nebo psaní textu v angličtině? Potřebujete procvičovat gramatiku a rozšířit
slovní zásobu? Tento kurz přímo vychází z jednotlivých částí maturitní zkoušky z angličtiny a
jeho cílem je účastníky připravit na její úspěšné zvládnutí. Kurz se zaměřuje na individuální
potřeby účastníků a tréninkem jednotlivých částí maturitní zkoušky pomůže odbourat stres
z nadcházející zkoušky, stejně jako posílit sebedůvěru studentů.

Anglická konverzace pro žáky (12-15 let) – úroveň A2
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Rádi mluvíte anglicky, ale ve škole se nedostanete ke slovu tak často, jak byste chtěli? Cítíte,
že už umíte hodně slovíček a gramatiky, ale stále si nejste jisti, kdy a jak je použít? Pokud
máte z používání angličtiny obavy, je dobré rozmluvit se v malé skupině, v níž budete mít
příležitost často a aktivně reagovat. Zároveň nebudete stresování žádným hodnocením ani
známkami. Nejde tu o výkon, ale o radost z komunikace v angličtině. Cílem tohoto kurzu je
procvičit již nabyté znalosti, a zároveň se naučit další slovíčka a gramatické jevy používat
v praxi. Témata jsou volena tak, aby odpovídala zájmům a praktickým potřebám studentů.

Anglická konverzace pro studenty (16–19 let) – úroveň B1/B2
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Tento kurz je určen pro ty, kteří mají pocit, že znají sice hodně gramatických jevů a slovíček,
ale nemají dost příležitostí je využít. Kurz rozvíjí komunikační kompetence a rozšiřuje slovní
zásobu v oblastech zájmů účastníků. Cílem tohoto kurzu je, aby studenti byli schopni volně
konverzovat i o náročnějších tématech v angličtině a aby začali aktivně používali své pasivní
znalosti. Témata konverzace budou zvolena na základě krátkých videí, audionahrávek, úryvků
z časopisů a novin nebo jako reakce na dění ve světě.

Kurzy pro dospělé
Angličtina pro úplné začátečníky (A0)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Máte čas a energii nazbyt a chtěli byste je investovat to něčeho smysluplného? Rozčiluje vás,
že nerozumíte nápisům na oblečení, počítačovým upozorněním, mottům v reklamách nebo
anglickému slangu vlastních dětí? Zajímalo by vás, co to vlastně znamená být „cool“, proč
máme na počítači tlačítko „enter“, cože to znamená „cheeseburger“, nebo o čem zpívají
Beatles v písničce „Yellow Submarine“? Tento kurz si klade za cíl naučit účastníky základní
konverzační fráze a slovíčka tak, aby se byli schopni zorientovat v běžných komunikačních
situacích – uměli se představit, objednat si jídlo nebo zeptat se na cestu na dovolené. Pokud
máte pochybnosti o tom, jestli to zvládnete, anglické přísloví praví „Never is too late to start!“
(Nikdy není pozdě začít.)

Angličtina pro „věčné začátečníky“ (A1/A2)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Učili jste se jazyk kdysi ve škole, chodili jste do nějakého kurzu, nebo jste samouci? Základy
máte, ale zapomněli jste slovíčka i gramatiku, či si nejste jistí, jestli je ještě umíte používat?
Tento kurz je určen pro ty, kteří se již někdy angličtinu učili. V tomto kurzu si ještě jednou
zopakujete, co už umíte, oprášíte, co jste uměli, a pak můžete navázat opět tam, kde jste
skončili. Všechno bude záležet na vašich konkrétních znalostech a tempu. V tomto kurzu se
můžete vrátit k učivu, které si již nepamatujete a přeskočit látku, kterou už dávno umíte. A
především se konečně můžete zbavit označení „věčný začátečník“ a posunout se dál.

Angličtina pro mírně pokročilé (A2+/ B1)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Máte léta studia angličtiny za sebou, ale přesto máte pocit, že se vyjadřujete trhaně, kuse a
nejste se sebou spokojeni? Učili jste se už složitější gramatické struktury, uměli jste stovky

slovíček, ale dlouho jste angličtinu nepoužívali a teď byste ji zase chtěli oživit? Tento kurz je
určen těm, kteří se chtějí více rozmluvit a prakticky využít to, co už jednou uměli. Je vhodný
pro ty, kteří nemají příliš příležitostí používat angličtinu, a zároveň si chtějí uchovat její
aktivní znalost. Náplní kurzu je rozvíjet anglické konverzační dovednosti, rozšiřovat slovní
zásobu a udržovat jazykovou pohotovost účastníků.

Anglická konverzace pro dospělé (B2)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Chcete mluvit anglicky, ale nemáte s kým a kdy? Pak je tohle skvělá příležitost, jak si
procvičovat angličtinu, aktivně si ji udržet, a ještě se naučit něco o anglické kultuře a reáliích.
Kurz bude pracovat s autentickými audio- i videomateriály, anglickými texty a především
konverzačními tématy. Jejich zaměření budou moci ovlivnit sami účastníci a trénink
mluveného projevu bude realizován různými formami jako např. hraní rolí, simulace reálných
situací, vyprávění příběhu nebo diskuze o obrázkovém materiálu. Účastníkům bude
bezprostředně poskytována zpětná vazba, která povede k uvědomění chyb a zlepšení
mluveného projevu.

Angličtina pro seniory (A0)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Jste v důchodu, máte hodně času a chuť vyzkoušet něco nového? Chtěli byste umět správně
vyslovit a použít anglická slova, která slyšíte u svých vnoučat? Nerozumíte anglickým
zkratkám v reklamních letácích a neumíte přečíst anglická jména slavných osobností a
politiků? Tento kurz je zaměřen na výuku angličtiny u seniorů, kteří s ní ještě nikdy nepřišli
do styku a jeho cílem je seznámit účastníky se základními slovnímu obraty, pravidly
výslovnosti a základy gramatiky. Výuka je přizpůsobena tempu a učebním možnostem
seniorů s důrazem na porozumění čtenému i mluvenému slovu. Senioři se v kurzu naučí
základy představování a praktické každodenní fráze.

