
Jazykové kroužky
angličtiny
Vážení rodiče,
ve školním roce 2016/2017 otevírá na ZŠ Pavlovská své jazykové kroužky angličtiny 
akreditovaná jazyková škola HOPE. O výuku se postarají kvalifikovaní a zkušení lektoři, 
kteří dětem ukáží, jak výhodné a zábavné je umět anglicky. Podrobné informace o všech 
kurzech najdete na www.jazykovyservis.cz, kde se můžete rovnou i zaregistrovat. 

  Do 31. 8. 2016 navíc se slevou 10 % na vybraný kurz!

Jazykové kroužky angličtiny na 1. pololetí, 4. 10. 2016 – 31. 1. 2017

Kurz Vhodné pro žáky Lektor Den a čas Počet hodin Cena

Happy
English 1. - 3. roč. ZŠ český lektor úterý

14.00 - 15.00 16 x 60 min. 2 400 Kč

Funny
English 3. - 5. roč. ZŠ rodilý mluvčí středa

14.00 - 15.00 14 x 60 min. 2 800 Kč

Study
English 6. - 8. roč. ZŠ český lektor středa

15.00 - 16.00 14 x 60 min. 2 100 Kč

Speak
English 7. - 9. roč. ZŠ rodilý mluvčí úterý

15.00 - 16.00 16 x 60 min. 3 200 Kč



Happy English
Vhodný pro nejmladší děti a také pro ty, které potřebují zopakovat základní 
fráze určené začátečníkům. Výuka je vedena kvalifikovaným českým lektorem 
angličtiny, který děti motivuje k mluvení prostřednictvím zábavných aktivit.

Funny English
Interaktivní hry a aktivity, které jsou zaměřeny spíše na prožitek a uvolnění 
než na dril a strohé opakování. Nenásilnou formou se tak děti seznamují 
s cizím jazykem. Výuku vede kvalifikovaný lektor – anglický rodilý mluvčí. 
Doporučujeme dětem, které již mají předchozí zkušenosti s angličtinou.

Study English
Nejde vám angličtina tak, jak byste chtěli? Ve Study English vám pomůžeme 
vše dohnat. Zaměříme se hlavně na mluvení, psaní, poslech a gramatiku. 
Zkušený český lektor vám pomůže, poradí a poodhalí kouzlo angličtiny.

Speak English
Připravte se na 100% komunikaci v angličtině s anglickým rodilým mluvčím.
Hodiny jsou zaměřeny na diskuzi o zajímavých tématech. Důraz bude 
kladen na správnou výslovnost a schopnost dorozumět se. Doporučujeme 
žákům s mírně pokročilou angličtinou.

Online přihlášky do kurzů
www.jazykovyservis.cz/zspavlovska od 31. 5. do 16. 9. 2016.
Více informací na e vyuka@jazykovyservis.cz nebo t 549 210 395.


