
 Nabídka kurzů anglického jazyka pro dě� i dospělé 
 duben - červen 2023  (možné je domluvit kurzy i od  září) 

 Zprostředkováváme  vám  nabídku  místní  ZŠ  Pec  pod  Sněžkou  na  kurz  anglického  jazyka  jak 
 pro  dě�,  tak  pro  dospělé,  který  povede  Andrea  Haynes  v  tandemové  lekci  s  Miroslavem 
 Knězem. 

 _______________________________________________________________________ 

 PRO DĚTI: 

 Lekce  jsou  v  dynamickém  duchu,  kde  dě�  anglič�nu  nejen  uslyší,  ale  budou  ji  hlavně  přímo 
 zažívat  skrze  hry,  zpívání  a  tvoření.  Starší  dě�  se  budou  připravovat  na  opravdové  situace  ze 
 života.  Vysvětlíme  si  grama�ku  tak,  aby  všichni  pochopili  i  předpřítomný  čas  a  uměli  ho 
 použít. 

 Při  větším  počtu  dě�  v  jedné  třídě  8  a  více  je  možná  tandemová  výuka.  Ta  umožňuje  v  rámci 
 jedné  hodiny  rozdělovat  dě�  do  dalších  skupin,  kde  se  lektoři  mohou  střídat,  více  se  věnovat 
 jednotlivcům  a  mít  větší  přehled  o  potřebách  a  možnostech  dě�.  Dě�  v  reálu  uslyší  anglický 
 dialog mezi oběma lektory, což jinde nezažijí, a �mto si anglič�nu více naposlouchají. 

 S  žáky  se  budeme  setkávat  1x  týdně  /  60  min.  Žáci  budou  rozděleni  do  skupinek  podle  věku. 
 Tandemová  výuka  se  bude  konat  při  počtu  8  -  15  žáků  v  jedné  skupince.  Minimální  počet 
 žáků ve skupince s jedním lektorem jsou 4. 

 V případě většího zájmu je možné vytvořit další výukové skupiny v jiných dnech v týdnu. 

 CENA je 180 Kč/žák/60min. 

 CUBS – MLÁĎATA (školka) 
 - formou hry, nápodobování, říkadla, pohyb, zpívání a jiné 

 TIGERS - TYGŘÍCI (1. - 2.třída) 
 - formou hry, nápodobování, budeme zpívat a soutěžit, zapojíme všechny smysly 

 DRAGONS - DRACI (3. - 5. třída) 
 - soutěže, grama�ka, výslovnost, příprava na zkoušky a hlavně mluvení 

 PLATBA: 

 Rodiče pla� za daný počet lekcí předem na každé čtvrtle�. 



 Kdo jsme? 

 Bc.  Andrea  Haynes,  zakladatelka  Haynes  English,  je  dynamická  lektorka,  citlivá  na  potřeby 
 studentů.  Rozmluví  kohokoli  a  její  přízvuk  od  rodilého  rozliší  jen  znalé  ucho.  Má  zkušenos�  s 
 přípravou  dě�  i  dospělých  na  mezinárodně  uznávané  jazykové  zkoušky.  Vlastní  C2  cer�fikát 
 (tlumočnické  státnice)  a  využívá  svých  prak�ckých  znalos�  ze  Spojených  států,  kde  žila  10  let. 
 Učit se s ní je zážitek. 

 Mgr.  Miroslav  Kněz  je  trpělivý  pedagog  a  dobrodruh,  který  využívá  svých  znalos�  z  působení 
 ve  skautském  hnu�,  školní  družině  či  Waldorfském  lyceu,  které  v  Českých  Budějovicích 
 pomáhal  zakládat  a  učil  zde.  Vedle  dlouholetého  lektorování  anglického  jazyka  organizuje 
 různé zážitkové pobyty pro dě� i dospělé. 

 Kontakt na lektory: +420 776 455 910,  h�ps://www.haynesenglish.com/ 

 _______________________________________________________________________ 

 PRO DOSPĚLÉ: 

 duben – červen (12. 4. - 7. 6. 2023) 

 Začátečníci – úterý 15:30 – 16:25 

 Středně pokročilí – úterý 16:30 – 17:25 

 Pokročilí - úterý 17:30 – 18:25 

 Cena kurzu pro skupinky 4 – 6 osob včetně materiálu 2 420 Kč. 

 Cena kurzu pro skupinku 2 – 3 osob včetně materiálu 3 420 Kč. 

 Kdo Vás kurzem provede? 

 Bc.  Andrea  Haynes,  zakladatelka  Haynes  English.  Je  dynamická  lektorka,  citlivá  na  potřeby 
 studentů,  rozmluví  kohokoli  a  její  přízvuk  od  rodilého  rozliší  jen  znalé  ucho.  Má  zkušenos�  s 
 přípravou  dě�  i  dospělých  na  mezinárodně  uznávané  jazykové  zkoušky.  Vlastní  C2  cer�fikát 
 (tlumočnické  státnice)  a  využívá  svých  prak�ckých  znalos�  ze  života  ve  Spojených  státech. 
 Učit se s ní je zážitek! 

 V kurzu skupinek ušetříte za kurzovné a zažijete atmosféru společné a zábavné výuky. 

 Cena za vyučovací hodinu je o polovinu výhodnější než u kurzu jednotlivců. 

https://www.haynesenglish.com/

