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English with Games
Týdenní  intenzivní  kurz 
angličtiny pro děti od 6–10 let 
využívající komunikativních 
a pohybových her. Cílem 
kurzu je rozšíření slovní 
zásoby, rozvoj komunikačních 
dovedností a aktivního 
použ íván í  ang l i č t iny 
odlehčenou hravou formou.

Hollywood Stars
V tomto kurzu se děti zaměří 
na objevování, zpracování 
a prezentaci zajímavostí 
spojených s jejich koníčky. 
Výsledkem může být vytvoření 
videoklipu v angličtině, plakátku, 
komiksu nebo napsání příběhu, 
přičemž si budou procvičovat 

angličtinu ve všech časech a 
zároveň budou mít možnost využít 
svých talentů, ať už výtvarných či 
hudebních.

Teens making Teams
Týdenní konverzační kurz 
angličtiny pro děti od 12–15 
let zaměřený na témata, která 

děti baví – sport, hudba, filmy, 
řešení záhad atd. Cílem kurzu 
je zdokonalení komunikačních 
schopností v angličtině s pomocí 

teambuildingových aktivit.

Ready, Steady, Go!
Konverzační kurz v rozsahu 
30 vyučovacích hodin 
zaměřený na zopakování 
a zaktivnění angličtiny dle 
různých tematických celků 
před začátkem nového 
školního roku. Všechny kurzy 
jsou vedeny kvalifikovanými 

lektory jazykové školy ILC IH Brno.

Počet studentů ve skupině: 6—12.

AngličtinA pro děti
Letní škoLa

název kurzu
[frekvence, počet VH]]

věk dny a časy termíny cena 2 týdny předem 
-5 %)

studenti ILC IH 
Brno -10 %)

English with Games
[5 × 4 VH, 20 VH] 6–10 let

po–pá, 
9.15–12.30

13. 07. 2020 – 17. 07. 2020
20. 07. 2020 – 24. 07. 2020

10. 08. 2020 – 14. 08. 2020
17. 08. 2020 – 21. 08. 2020

2 200.- 2 090.- 1 980.-Hollywood Stars
[5 × 4 VH, 20 VH] 9–13 let

Teens making Teams
5 × 4 VH, 20 VH 12–15 let

Ready, Steady, Go!
5 × 6 VH, 30 VH 6—15 let po–pá, 

9.15—14.30 24. 08. 2020 – 28. 08. 2020 3 300.- 3 135.- 2 970.-

Pro bližší informace kontaktujte prosím kancelář jazykové školy, telefon 542 210 216 nebo 736 726  302, 
e-mail info@ilcbrno.cz.
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