SIMPLY ENGLISH jazyková škola Letňany
Kurzy (nejen) angličtiny nově i v

1. pololetí 2017/18 (18. 9. 2017 – 26. 1. 2018)
KURZ

DEN, ČAS, MÍSTO CENA/pol.

Lektor = rodilý
mluvčí

Informace ke kurzu

English Craft Club

pondělí 10:00-11:00

2.350,- Kč

Rachel /USA-Boston,
vždy usměvavá,
trpělivá a empatická
lektorka našich
nejmenších

Tvoříme a učíme se – barvy, tvary, činnosti, věci kolem nás a
popustíme uzdu fantazii. Děti se pod vedením lektorky
seznámí se zajímavými technikami, materiály a hlavně
s běžnou komunikací v AJ. Naučí se porozumět pokynům a
osvojí si slovní zásobu spojenou s tématem tvoření. Lekce je
rozdělena na „tvůrčí“ část a aktivní část, kdy si formou her,
říkanek a písniček společně procvičí výslovnost a slovní
zásobu.

středa 10:00-11:00

2.350,- Kč

Rachel

Velmi progresivně a přirozeně si děti osvojí porozumění
jednoduchým slovním spojením z každodenního života.
Procvičí si a naposlouchají správnou výslovnost, naučí se
nová slovíčka a co je hlavní – již v útlém věku si vytvoří kladný
vztah k dalšímu jazyku.

pondělí 15:00-16:00

2.350,- Kč

Tessa /USA- Los
Angeles, lektorka
angličtiny a jógy, má
ráda pohyb, balet a
Prahu

Proč nespojit 2 v 1  - protáhnout si tělo a poslouchat při tom
angličtinu? Tessa je cvičitelka jógy, trpělivá lektorka dětí i
dospělých a hodiny budou plynout v příjemném tempu
jógového dechu

(angličtina s výtvarkou, pro
nejmenší s doprovodem)
pokud děti zvládnou - bez
doprovodu

English Sweeties Club
(angličtina pro nejmenší,
s doprovodem) pokud děti
zvládnou - bez doprovodu

Yoga for Teenagers
(jóga pro náctileté v AJ)

KURZ

DEN, ČAS, MÍSTO CENA/pol.

Lektor = rodilý
mluvčí

Informace ke kurzu

English Smart Heads

pondělí 16:00-17:00

2.350,- Kč

Tessa

Konverzační hodiny s cílem mluvit a nebát se , snažit se
porozumět a rozšířit si slovní zásobu. Kurz bude obsahově
koncipován podle věku a úrovně zájemců. Lektorka má velmi
srozumitelnou výslovnost a hovoří pomalu.

úterý 19:00-20:00

2.350,- Kč

Tessa

Protáhnete si tělo, uvolníte mysl, necháte starosti chvíli
stranou a zaposloucháte se do angličtiny… Tessa je
cvičitelka jógy, trpělivá lektorka dětí i dospělých a hodiny
budou plynout v příjemném tempu jógového dechu

pondělí 11:00-12:00

2.350,- Kč

Rachel

Konverzační hodiny s jasným cílem - mluvit, o všem co vás
zajímá a baví. Účastníci si s lektorkou na začátku dohodnou
schéma témat, kterým se budou v průběhu kurzu věnovat.
Nepracuje se s učebnicemi – lektor připravuje pracovní listy,
účastníci většinou také přispívají krátkou aktualitou, kterou
prezentují a rozvíjí tak diskusi…

(angličtina pro děti)

Yoga for adults
(jóga pro dospělév AJ)

English for adults
(AJ konverzace pro dospělé)
s možností hlídání dětí

www.simplyenglish.cz, e-mail: info@simplyenglish.cz, Mgr. Irena Šípová, tel.: +420 724 549 944

SIMPLY ENGLISH jazyková škola Letňany
Kurzy (nejen) angličtiny nově i v

Přihláška - školní rok 2017/18
Zimní semestr: 18. 9. 2017 – 26. 1. 2018, 18 lekcí
Vybraný kurz:

Jméno a příjmení účastníka:

e-mail:

Vyplněnou přihlášku odevzdejte prosím na recepci centra Knoflík (kavárna), Jablonecká 724, Praha 9 – Prosek
Přihlásit se můžete také e-mailem na info@simplyenglish.cz nebo přes rezervační systém centra KNOFLÍK na
www.centrumknoflik.cz . Pokyny k platbě obdržíte e-mailem. Těšíme se na Vás

