Letní škola 2022

Angličtina pro děti
Play in English

(6-10 let)

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 používání
angličtiny odlehčenou hravou
formou.

Objevte vzrušující a exotické kultury
a zvyky z blízkosti domova až na
druhý konec světa.

Think! Discover!
Speak! (12-15 let)

kreativní krátký kurz je ideálním
letním osvěžením pro dospívající.

Get Ready!

Toto léto si procvičíte komunikaci

(6-15 let)

Konverzační kurz v rozsahu 30
vyučovacích hodin zaměřený na
zopakování a zaktivnění angličtiny

Around the World in
one week (9-13 let)

dle různých tematických celků před
začátkem nového školního roku.

Prozkoumejte svět v angličtině!
Zjistěte více o různých kulturách a
zvycích z celého světa.
Toto léto s námi můžete objevit,
najít a zjistit spoustu zajímavého
o nových místech, ale i přátelích.
název kurzu
[frekvence, počet VH]]

dosáhli svých cílů. Tento zábavný,

Všechny kurzy jsou vedeny
kvalifikovanými lektory jazykové
v angličtině; budete přemýšlet o
tom, jak svět funguje; a zjistíte, jak
spolupracovat s ostatními, abyste
věk

Play in English
[5 × 4 VH, 20 VH]

6–10 let

Around the World in one week
[5 × 4 VH, 20 VH]

9–13 let

Think! Discover! Speak!
5 × 4 VH, 20 VH

12–15 let

Get Ready!
5 × 6 VH, 30 VH

6—15 let

dny a časy

po–pá,
9.15–12.30

po–pá,
9.15—14.30

školy ILC IH Brno.
Počet studentů ve skupině: 6—12.

termíny

11. 07. 2022 – 15. 07. 2022
18. 07. 2022 – 22. 07. 2022
08. 08. 2022– 12. 08. 2022
15. 08. 2022 – 19. 08. 2022
22. 08. 2022 – 26. 08. 2022

cena

studenti ILC IH Brno
-10 %)

2 500.-

2 205.-

3 650.-

3 290.-

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

ILC International House Brno
jazyková škola
602 00 Brno
T: 542 210 216, 736 726 302
E: info@ilcbrno.cz

www.ilcbrno.cz

