
      

 

English weekend in Škvorecký dvůr 
Víkendový intenzivní kurz je zaměřen především na rozvoj komunikačních dovedností. 
Všechny lekce a aktivity jsou určeny pro získání sebedůvěry v mluveném projevu – děti 
postupně ztrácí ostych a přestávají se „bát“ mluvit anglicky. Celý kurz je veden zkušenou a 
kvalifikovanou rodilou mluvčí z Anglie Fran.  
 
Kurz bude probíhat o víkendu 17.1. – 18.1.2015 ve Škvoreckém dvoře (Masarykovo 
náměstí 40, 250 83 Škvorec). Kurz je určen dětem ve věku 8-12 let. Stravování bude 
zajištěno  a děti mohou přespat přímo na místě nebo se zúčastnit jen sobotní části 
programu. V době přestávek a mimo anglický blok si děti mohou hrát v plně vybavené 
herně, v případě hezkého počasí i venku na dvoře (na požádání je možno před kurzem 
objekt navštívit a vše si prohlédnout).  
 
Program kurzu: 
sobota 17.1. -  sraz v 9:30, angličtina 10:00 – 18:00 s přestávkami, celkem 6 hodin 

anglických aktivit a her + 2 hod přestávek (včetně pauzy na oběd). 
Následovat bude večeře a volný program v herně až do večerky. 

Neděle 18.1. – po snídani zahájíme anglický blok již v 9:00 bude do 15:00, celkem 4,5 hod 
anglických aktivit a her + 1,5 hod přestávek (včetně pauzy na oběd).  

 
Cena kurzu je 1990 Kč za 1 dítě a cena zahrnuje: 

• 10,5 hodin her a zábavných aktivit v angličtině s rodilou mluvčí Fran  
• Všechny potřebné materiály k anglickým aktivitám a hrám 
• 2x oběd, 1x večeři, 1x snídani 
• Ubytování na 1 noc, v penzionu je stále přítomen alespoň jeden dospělí jako dozor  

 
(minimální počet je 8 dětí, maximální 14 dětí)  
 
V případě, že kurz nebude naplněn je možno absolvovat pouze sobotní část. Cena je potom 
redukována na 1100 Kč a zahrnuje 6 hodin angličtiny, všechny materiály a oběd. 
 
Přihlásit se je možné přímo ve Škvoreckém dvoře, případně na webových stránkách 
http://www.skvoreckydvur.cz/   (Zuzana Dočekalová 603 15 72 12) 
 
Další informace je také možno nalézt na webových stránkách English Extra 
http://www.englishextra.cz/    (Martin Zatřepálek 777 16 11 12) 

 
 
 
 



      

 
Zpětná vazba od studentů z dalších kurzů English Extra 
 
Very good and nice teacher. Very good program. It was really funny and now I know much 
more about UK and English. Everything was perfect! 
Velmi dobrá a hodná učitelka. Velmi dobrý program. Byla to opravdu legrace a teď vím mnohem víc o 
Velké Británii a angličtině. Všechno bylo perfektní!  
Michal, ZŠ Chodovická 
 
English Extra and Fran are amazing! This week was 
super! 
English Extra a Fran jsou výborní! Tenhle týden byl super!  

Tereza, ZŠ Chodovická 
 
I really liked learning English in a fun way. 
Velmi se mi líbilo učit se anglicky zábavnou formou. 
Matěj, ZŠ Vodičkova 
 
I speak much better now and I enjoyed it so much.  If it will be next year here again, I’ll 100% 
come again! 
Nyní mluvím mnohem lépe a moc jsem si to užil. Jestli tady bude kurz příští rok, tak 100% půjdu 
znovu! 

Filip, ZŠ Klánovice  
 
I like that our teacher can’t speak Czech, so every time when I didn’t understand something, 
she explains it in English.  It’s amazing for practicing English! 
Líbí se mi, že naše učitelka neumí česky, takže kdykoliv něčemu nerozumím, ona to vysvětlí anglicky. 
Je to skvělé pro trénovaní angličtiny! 
Kristýna, ZŠ Ratibořická 
 
All the programs were funny and I loved them.  The whole week was better than a year with 
our English teacher! 
Všechny aktivity byly srandovní a já jsem je měla ráda. Celý týden byl lepší než rok s naším učitelem 
angličtiny!  
Laura, ZŠ Vodičkova  

 


