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Jsme netradiční jazyková škola v Přeš�cích. Čím je naše škole netradiční? Osobním přístupem ke
každému, přizpůsobujeme se potřebám našich studentů v kurzu, učíme skutečné používání jazyka,
využíváme metody zážitkové výuky a zajímavé materiály, se kterými jde učení samo. Učíme dě� od čtyř
let, studenty i dospělé.

Co nabízíme?

Skupinové, individuální i intenzivní kurzy, které tě zbaví ostychu z komunikace, zažiješ mnoho zábavy
při ak�vitách, ve kterých využiješ získané znalos�. Budeš se učit bez stresu, se vstřícným lektorem v
malé skupince nebo individuálně, kde nebudeš mít zábrany z mluvení. Výuka probíhá pomocí speciální
metodiky, která promyšleně vede k tomu, že se jazyk skutečně naučíš používat.

Jak učíme dě�?

Mluvíme na ně co nejvíce cizím jazykem, hrajeme s nimi hry, které je baví, přistupujeme ke každému
dítě� individuálně, mo�vujeme jej a dodáváme jim sebedůvěru. U nás se nikdo nebojí ani nenudí!

Jak učíme studenty a dospělé?

Hodně komunikujeme, využíváme zajímavé internetové zdroje, hrajeme komunikační hry,
přizpůsobujeme se požadavkům našich studentů a snažíme se o maximální osobní přístup. Naši
studen� získají přístup k poslechovým ak�vitám, aby se mohli učit i doma a nová slovíčka si
zapamatovali v souvislostech a se správnou výslovnos�. Dále nabízíme (za malý poplatek 200Kč na
kurz) procvičování slovíček aplikací “vocabee” na procvičování nových slov.

UČÍME ANGLIČTINU, NĚMČINU, ŠPANĚLŠTINU, FRANCOUZŠTINU, RUŠTINU A ČEŠTINU PRO CIZINCE.
Doučujeme jazyky do školy a připravujeme na maturitu z anglič�ny i češ�ny.

Zdroj obrázků: https://freesvg.org/, http://www.freepik.com
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