Konverzační kurzy AJ pro rodiče
s h l í d á n í m d ě tí
Kdy:
- každé úterý 11:00 - 12:00 pro upper-intermediate (více pokročilí) od 12. 9. do
12. 12. 2017 (lekce není 24. 10. + 14.11., celkem 12 lekcí)
- každý čtvrtek 9:45 - 10:45 pro intermediate (pokročilí) od 21. 9. do 14. 12. 2017
(lekce není 28.9., 26.10. a 16.11., celkem 10 lekcí)
Kde: děti vám pohlídáme v herně, kurz probíhá ve vedlejší místnosti, vše je v přízemí,
Stallichova 514/2, Praha 4 - Pankrác

Obsah kurzů:
-

konverzace na předem stanovená témata k rozšíření slovní zásoby pro praktické
využití v pracovním i soukromém životě (např. The world of work, The Course of
Life, Travel, Environment and other topical issues)

-

úroveň konverzace přizpůsobena úrovni kurzu

-

max. počet studentů v kurzu je 10

-

nejste-li si jisti svou úrovní AJ, kontaktujte lektorku Janu Kunzovou na emailu
czechsunshine@yahoo.com.

Lektorka:
Zkušená lektorka Jana Kunzová, B.A. - vystudovala obor anglický a francouzský jazyk
na Ostravské univerzitě. Žila 7 let ve Spojených Státech, z nichž 4 roky zasvětila studiu
na Flagler College na Floridě, kde promovala v roce 2002. Do ČR se vrátila v roce 2005,
kde od té doby působí mimo jiné i jako odborná asistentka anglického jazyka na Institutu
mezinárodních studií na Karlově Univerzitě. Má dcery Natálku a Isabellku.
Cena (dotovaná z grantu Městské části Praha 4):
- 1800 Kč / 10 lekcí včetně hlídání 1 dítěte (za další se platí na místě 50 Kč)
- 2160 Kč / 12 lekcí včetně hlídání 1 dítěte (za další se platí na místě 50 Kč)
Přihlašovací emaily prosíme zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017
mcrybicka@centrum.cz a czechsunshine@yahoo.com.
Do emailu uveďte i zda máte zájem o hlídání dítěte/dětí - jejich věk a jméno.
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