
 

 

First Class English poskytuje pôsobivé kurzy komunikácie v anglickom jazyku pre študentov po celom Slovensku.  

Chceli by ste aby rodení anglickí lektori pôsobili aj na vašej škole? 

Po dobu jedného týždňa absolvujú žiaci / študenti zábavou a komunikáciu naplnené lekcie s našimi skúsenými, 

energickými a fundovanými anglickými lektormi, pre ktorých je angličtina materinským jazykom. Lekcie zahŕňajú 

rôznorodé aktivity zamerané na rozvíjanie komunikácie v anglickom jazyku (hry, súťaže, kvízy, debaty, modelové 

situácie, prezentácie výsledkov vlastnej práce a mnohé iné) primerané ich schopnostiam a veku, počas ktorých budú 

vaši žiaci/študenti hovoriť po anglicky celý týždeň. 

Čo nás robí výnimočnými? 

First Class English kurzy výrazne pomáhajú žiakom/študentom budovať ich sebavedomie pri komunikácii v cudzom 

jazyku a odbúrať stres z jeho používania. Žiaci/študenti tak získajú jedinečnú možnosť atraktívnou formou v praxi 

uplatniť jazykové zručnosti, ktoré už majú nadobudnuté. Naše kurzy sa zameriavajú na odstránenie bežných chýb 

v komunikácii a prípravu mladých ľudí na budúce uplatnenie ich jazykových zručností v anglickom hovoriaci svete. 

Vekové kategórie : 7-10 rokov - hry, krátke aktivity, tvorivé učenie a modelové situácie – zábavnou formou . 

10-14 rokov - projekty, hry, čítanie, práca s textom, tvorivé písanie, modelové situácie, živé debaty a ešte oveľa viac! 

Program je určený pre široké spektrum žiakov rôznych schopností a záujmov. 

15-19 rokov - náš „Moving Forward“ program je špecificky zameraný na prípravu študentov na ústnu maturitnú 

skúšku z anglického jazyka a následne aj vysokoškolské štúdium. Kurzy sú zamerané na rôzne projektové metódy 

práce, argumentáciu v anglickom jazyku, diskusie, debaty, prácu s textom, riešenie problémových a modelových 

situácií, prezentáciu výsledkov vlastnej práce. 

Ako sa môžete zapojiť a objednať kurz aj pre vašich žiakov? 

Rezervačný formulár možno nájsť tu: www.firstclassenglish.cz, stačí vypniť a zaslať.  

 
Ponuka kurzov/ ceny:    
15 hodinový kurz - 5 dní (3 lekcie/deň )  €20/študent   
30 hodinový kurz - 5 dní (6 lekcií/deň)  €40/študent     
  

Požadujeme skupinu minimálne 15 študentov a maximálne 24 študentov na kurz. 

Pre dvojicu lektorov je potrebné rezervovať 15-hodinový kurz (2 x 15-hodinový kurz). 

Môžeme poskytnúť aj viac kurzov na vašej škole 

Ak požadujete viac ako jeden kurz, vieme sa vám prispôsobiť, neváhajte nám adresovať požiadavku! 

Ak by ste chceli hovoriť s kontaktnými učiteľmi zo škôl, ktoré majú skúsenosti s našimi kurzami, neváhajte nás 

kontaktovať! 

so srdečným pozdravom 

Ralph Catterson, riaditeľ        www.firstclassenglish.cz

                    info@firstclassenglish.cz

           +44 7914 936 708 
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