Jazykovky.cz

adresář jazykových škol a kurzů v ČR

10 osobních doporučení

od studentů jazykových kurzů pro veřejnost

LINGUA SANDY
Praha, Praha 1
Autenticitu osobních doporučení garantuje provozovatel největšího českého jazykového portálu Jazykovky.cz,
společnost gdi, s.r.o. Doporučení zasílají studenti výhradně prostřednictvím formulářů Jazykovky.cz a jsou
ponechána bez úprav. Doporučení je ověřováno podle IP adresy a náhodně prověřováno. Společnost gdi,
s.r.o. má kontakty na níže uvedené studenty. Úplnost a pravost tohoto dokumentu můžete ověřit na telefonu
516 116 547.

Mgr. Václav Kovařík
garant osobních doporučení Jazykovky.cz

K 14. 9. 2018 evidujeme těchto 10 ověřených osobních doporučení:

1. Eliška Hulcová
„Moc chválím lektorku nizozemštiny Evu Bilskou, je vždy perfektně připravená, ochotná a milá.
Na hodinách dává studentům velký prostor pro komunikaci, je velmi přátelská a ve výuce
aplikuje citlivý, ale důsledný přístup. Je jednoduše skvělá!“
Hodnoceno 31.7.2018 z IP: 88.102.76.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

2. Lucie Hošková, studentka VŠ

Praha 4

„Navštěvovala jsem kurzy francouzštiny pro doplnění vzdělání k mému studiu na VŠ. Tato škola
mě mile i nemile překvapila. Nemile svým prostředím- třída byla malinká a aby se člověk dostal
do této třídy musel projít přes malinkou kancelář, kde vždycky někdo …pokračování na další straně…
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pracoval. Ve třídě byly pouze židle se sklopným stolkem a věčně
nefungoval CD přehrávač apod. Musím říct, že jsem z toho prvně byla docela v šoku. Navíc se
mnou kurz navštěvovaly pouze dvě důchodkyně. To se ale pak ukázalo jako spíše pozitivní fakt.
Mile mě překvapila lektorka. Usměvavá dáma, která evidentně francouzsky uměla a uměla i
naučit. Průběh hodiny i všech hodin měl logický spád a průběh. Celkově tuto jazykovku (mám
však zkušenost pouze s jedním kurzem a jednou lektorkou) hodnotím kladně. Za tu cenu byl
odpovídající poměr prostředí(-)/lektorka(++).“
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 15.12.2016 z IP: 146.102.129.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

3. Hana Němcová
„Chodím do kurzu švédštiny pro mírně pokročilé k Denise Hasl. Paní lektorka se nám velmi
věnuje, poskytuje nám doprovodne pomocné materiály, velmi dobře ovládá jazyk. Vždy je
ochotná poradit,dbá na výuku gramatiky,výslovnost i zkoušíme samostatně mluvit.Uvítala bych
počet žáků ve skupině max.8. Ráda budu chodit k paní Denise i v druhém semestru. Děkuji “
Hodnoceno 14.2.2016 z IP: 178.248.250.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

4. Václav Buranda
„Do třetice chci ještě pochválit lektorkou zmíněnou možnost užití služeb knihovny
Skandinávského domu na Praze 6, do jejíž činnosti je také zapojena. Na dotaz k četbě beletrie
poradila zajímavý titul s jednodušším jazykem a i půjčila z vlastních knih a dalšího učebního
materiálu. Dále, probíhá-li nějaká skandinávská kulturní akce, pozve nás a má-li volné lístky na
norský film do kina Evald na Národní třídě, nabídne je. Kromě kulturních akcí coby výstav a
přednášek jsem již všech těchto možností využil. “
Hodnoceno 28.1.2016 z IP: 94.142.238.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

5. Václav Buranda
„Také se mi líbilo, když jsme se s lektorkou dohodli na hodině o víkendu a sešli se a hovořili
spolu v kavárně, nebo když před vánoci přinesla tradiční norské cukroví. V téhle chvíli mě
napadá, bude-li opět shoda a příležitost, že bychom si mohli podobnou změnu prostředí
zopakovat. Třeba znovu v centru města, v některé z výstavních galerií nebo i veřejnějším
prostoru, jako je obchod, nádraží, nebo ulice. “
Hodnoceno 28.1.2016 z IP: 94.142.238.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

6. Václav Buranda, řemeslník
„Norština bokmaal, začátečníci, skupinová výuka. Kurzy Lingua Sandy navštěvuji druhým
pololetím a se školou jsem velmi spokojený. Na výběr jsme měli dvě varianty norštiny a zvolili
jsme tu frekventovanější. Na škole oceňuji především výborného lektora a …pokračování na další
straně…
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dosavadní malé skupinky do ca 5ti žáků. Také jsem rád využil
možnosti účastnit se výuky i v době letních prázdnin a vyhovuje mi, že jako začátečníci máme
jen jednoho stálého lektora. Učíme se s lektorkou, která má k Norsku velice hezký vztah a jak
jsem se dozvídal později a snad správně, v této zemi pobývá často a je vzdělaná též v oboru
skandinavistiky. Má tak pro nás odpovědi i na otázky mimo rámec samotné výuky. Těší mě její
přátelský, nevšední a poutavý přístup. Včasná odhalení našich nedostatků, kterým se pak, když
je třeba, věnujeme i zpětně, jsou pro mě jistotou. K samostatným projevům a dialogu nás vede
téměř neustále a tam kde může pochválit, pochvalou nešetří. Umí zcela vtáhnout i do té méně
atraktivní části výuky, kterou je pro mě procvičování gramatiky. Norština s lektorkou Adélou mě
opravdu baví. Děkuji všem a doporučuji. “
…pokračování z předchozí strany…

Hodnoceno 28.1.2016 z IP: 94.142.238.xxx (více hodnocení z této IP adresy)

7. Drahoslava Dítětová, senior

Líbeznice

„Při výuce příjemná atmosféra, lektorka velmi milá a vstřícná. Výuka probíhá v přiměřeném
tempu, které mi vyhovuje. Kurz navštěvuji již druhým školním rokem a chtěla bych pokračovat i
v dalších letech. Kurz doporučuji všem, kteří si chtějí udržovat zdravou činnost mozku i v
pokročilejším věku a také těm, kteří využijí německý jazyk nebo se chtějí dále vzdělávat v
oblasti cizích jazyků. “
Hodnoceno 25.1.2016 z IP: 93.99.228.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

8. Radim Zajíček, Manager
„Přístup paní ředitelky je vstřícný. Vždy se snaží řešit problémy s ohledem na studenty. Kurz
španělštiny vedený Alžbětou Krškovou je připraven pocitvě. Během výuky s námi hodně mluví,
vyžaduje naši pozornost a lekce tak uteče velmi rychle. Pozitivní a energický přístup lektorky
nám pomáhá posunovat se dál a zvětšovat si sebevědomí, když máme mluvit španělsky. Klade
důraz na konverzaci, příklady a opakování. Jazykovou školu a konkrétně kurz španělštiny vřele
doporučuji.“
Hodnoceno 24.1.2016 z IP: 93.153.60.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)

9. Miroslav Němeček
„Navštěvuji od září 2015 kurs Čínština pro začátečníky. Jsem s kursem velmi spokojen, pan
lektor Mgr.Laifr je výborný, a mohu ho velice doporučit každému zájemci o čínštinu. Cením si
jeho metod, ochoty i obětavosti a trpělivosti při výuce. “
Hodnoceno 22.1.2016 z IP: 85.70.180.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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10. Pavel Dopita, obchodní zástupce,
„S výukou francouzštiny jsem velmi spokojen. Lektor je kvalitní, tempo výuky přiměřené a
rozumné. V kursu panuje přívětivá atmosféra. Vyhovuje mi i učebnice (pro samouky), či
možnost platit každé pololetí zvlášť. Děkuji. “
Hodnoceno 21.1.2016 z IP: 94.112.32.xxx (unikátní IP adresa mezi všemi hodnoceními)
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