Gramatický kurz AJ pro rodiče
s hlídáním dětí - středně pokročilí
Kdy: každý čtvrtek 11:00-12:00 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 kurzu:
- tento kurz angličtiny je určen mírně až středně pokročilým, kteří již ovládají základy jazyka.
Důraz je kladen na gramatiku - na procvičení větné stavby, slovosledu, tvoření vět, zápory
a otázky, nepravidelná slovesa a porozumění každodenním základním frázím. Budeme se
rovněž učit tvoření základních konverzačních otázek. Kurz Vám pomůže se jednoduchým
způsobem domluvit a porozumět druhým. Budete se učit bez stresu, v relaxovaném
prostředí. Cílem kurzu je vybudovat pevné základy jazyka, pozitivní motivaci a dobrý vztah
k jazyku.
- je potřeba si opatřit knížku The Grammar Lab, Book Two od Kenna Bourke, objedná se
hromadně na 1.hodině.
- maximální počet studentů v kurzu je 10.

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 Univerzitě Karlově. 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)
Přihlašovací emaily prosíme zasílejte nejpozději do 10. 9. 2017 na mcrybicka@centrum.cz
a czechsunshine@yahoo.com.
Do emailu uveďte i zda máte zájem o hlídání dítěte / dětí a jejich věk a jméno.
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