Kroužky angličtiny s Hello
PROČ ANGLIČTINA?
•
•
•
•

Je to nejpoužívanější cizí jazyk na světě.
Pomůže porozumět oblíbeným interpretům, seriálům
nebo PC hrám.
Otevírá dveře do světa – nekonečné studijní i pracovní
možnosti.
Soběstačnost a nezávislost při cestování.

PROČ HELLO?
•
•
•
•

Jsme na trhu již 25 let a stejnou dobu se věnujeme dětem.
Jsme zárukou kontinuity – od prvních slůvek v MŠ až po úroveň
rodilého mluvčího.
Máme zkušené lektory, se kterými bude angličtina zábava.
Jazykům prostě rozumíme!
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„KONVERZACE“
ANGLIČTINA S RODILÝM MLUVČÍM

„CERTIFIKÁT“
ANGLIČTINA S CAMBRIDGE

Kurz vhodný pro všechny, kteří se chtějí rozmluvit

Kurz vhodný pro všechny, kdo chtějí víc než „školní“ angličtinu

•
•
•
•

•
•
•
•

zaměřeno na komunikaci - schopnost porozumět a vyjádřit se
výuka pomocí her a zábavných aktivit, bez učebnice
buduje lepší vztah k angličtině, zvyšuje motivaci
přirozený jazyk a správná výslovnost zaručena

zaměřeno na všechny dovednosti (čtení, psaní, mluvení, porozumění)
měřitelný pokrok a příprava na zkoušku Cambridge English
kurzy různých úrovní pro 1. - 2. stupeň ZŠ (Starters, Movers, Flyers)
podle učebnic z nakladatelství Cambridge

Jak a za kolik?

Jak a za kolik?

•
•
•
•

•
•
•
•

1 x týdně 60 minut
1 890 Kč za 15 lekcí (1 pololetí)
ve skupinkách 6 - 12 žáků
na vaší škole nebo v Jazykové škole Hello nebo online

1x týdně 60 / 90 minut
1 890 / 2 490 Kč za 15 lekcí (1 pololetí)
ve skupinkách 6 - 12 žáků
na vaší škole nebo v Jazykové škole Hello nebo online

Kdy a kde?

Kdy a kde?

Aktuální termíny a časy kroužků na vaší škole najdete spolu s elektronickou
přihláškou na našich webových stránkách www.hello.cz - pro děti.

Aktuální termíny a časy kroužků na vaší škole najdete spolu s elektronickou
přihláškou na našich webových stránkách www.hello.cz - pro děti.

Jak se přihlásit?

Jak se přihlásit?

Online na našich webových stránkách www.hello.cz - sekce „děti a mládež“.
Kliknutím na vybraný kurz si můžete v e-shopu kurz objednat.

Online na našich webových stránkách www.hello.cz - sekce „děti a mládež“.
Kliknutím na vybraný kurz si můžete v e-shopu kurz objednat.

Chcete vidět, jak to chodí?

Chcete vidět, jak to chodí?

Přihlaste se na ukázkovou hodinu (možnost online):
15.1. a 18.1.
15:00 - 16:00 hod. 1. stupeň ZŠ
15.1. a 18.1.
16:15 - 17:15 hod. 2. stupeň ZŠ

Přihlaste se na ukázkovou hodinu (možnost online):
11. 1. a 22.1.		
15:00 - 16:00 hod.		
11. 1. a 22.1.		
16:15 - 17:15 hod.		

Kontakt a bližší informace:

Ing. Lenka Folwarczná
M: 777 436 935 | E: folwarczna@hello.cz

1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ

