
 

 

Týdenní intenzivní kurzy 

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! 

Kurzy jsou realizovány v době dopoledního vyučování (žáci jsou na žádost rodičů uvolněni z 
výuky) přímo v budově školy. Každý den kurzu má 6 vyučovacích hodin, celkem tedy 30 hodin. 
Kurzy jsou vedeny zkušenou a kvalifikovanou rodilou mluvčí z Anglie, slečnou Fran Shutlar – 
Čeština není ve třídě povolena! 

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

Termín kurzu v ZŠ Na Chodovci 11.11. - 15.11.2013 

 

One week intensive course 

This ‘5 day intensive English course’ from Monday to Friday has a strong communication focus 
and all lessons and activities are based on building up speaking confidence. Students have a 
chance to develop their fluency in English and also practise useful skills such as English for 
everyday use, vocabulary on a wide range of topics, and listening and presentation skills. The 
week culminates in an English presentation and performance – completely in English! 

The lessons take place during normal morning teaching hours at the school (the students are 
released from the curriculum with their parents’ consent).  Every day includes 6 lessons, and 
the total is 30 lessons per week. Courses are delivered by an experienced, qualified native 
English teacher, Fran Shutlar – so no Czech in the classroom! 

The price is 2200 Kc per student, which includes: 

• 30 lessons of teaching in small classes (14 students maximum) 
• Study materials including English Extra workbook 
• Presentation materials 

For more information and to download an application form, please visit the English Extra 
website: www.englishextra.cz 


