
Týdenní intenzivní kurz ZŠ Na Chodovci 

Pětidenní intenzivní kurz od pondělí do pátku je zaměřen především na rozvoj 
komunikačních dovedností. Všechny lekce a aktivity jsou určeny pro získání sebedůvěry v 
mluveném projevu – studenti postupně ztrácí ostych mluvit a naučí se angličtinu lépe, 
plynuleji a přesněji používat. Celý týden uzavírá anglická Prezentace a školní Představeni -
 vše kompletně v angličtině! 

Kurz je realizován v době dopoledního vyučování (žáci jsou na žádost rodičů uvolněni z 
výuky) přímo v budově školy a je určen pro žáky 4.-6.tříd. Každý den kurzu má 
6 vyučovacích hodin, celkem tedy 30 hodin. Kurz je veden zkušenou a kvalifikovanou rodilou 
mluvčí z Anglie Fran – Čeština není ve třídě povolena! 

Kurz v ZŠ Na Chodovci  proběhl již v dvakrát a setkal se s velice pozitivními ohlasy, jak od 
dětí, tak i od rodičů a vedení školy. 

Cena kurzu je 2200 Kč za studenta, cena zahrnuje: 

• Pět dní po šesti vyučovacích hodinách (5 x 6 = 30 hodin) v malých skupinách 
(maximálně 14 studentů) 

• Učební pomůcky včetně pracovního sešitu English Extra 

• Materiály k závěrečné prezentaci 

Další informace, kontakty a také přihlášku na EE Týdenní intenzivní kurzy 

najdete na internetových stránkách English Extra: www.englishextra.cz   

Kurz se v ZŠ Na Chodovci uskuteční v termínu:      2.2. - 6.2.2015 

 
ZPĚTNÁ VAZBA OD STUDENTŮ 
 
Very good and nice teacher. Very good program. It was really funny and now I know much more 
about UK and English. Everything was perfect! 
Velmi dobrá a hodná učitelka. Velmi dobrý program. Byla to opravdu legrace a teď vím mnohem víc o Velké 
Británii a angličtině. Všechno bylo perfektní!  
Michal, ZŠ Chodovická   
 
English Extra and Fran are amazing! This week was 
super! 
English Extra a Fran jsou výborní! Tenhle týden byl super!  
Tereza, ZŠ Chodovická 
 
I really liked learning English in a fun way. 
Velmi se mi líbilo učit se anglicky zábavnou formou. 
Matěj, ZŠ Vodičkova 
 
I speak much better now and I enjoyed it so much.  
If it will be next year here again, I’ll 100% come 
again! 
Nyní mluvím mnohem lépe a moc jsem si to užil. Jestli 
tady bude kurz příští rok, tak 100% půjdu znovu! 
Filip, ZŠ Klánovice  
 
All the programs were funny and I loved them.  The whole week was better than a year with our 
English teacher! 
Všechny aktivity byly srandovní a já jsem je měla ráda. Celý týden byl lepší než rok s naším učitelem angličtiny!  
Laura, ZŠ Vodičkova  


