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2 osobní doporučení

od studentů intenzivních jazykových pobytů v
ČR

TUČEK ENGLISH
Jazyková škola TUČEK ENGLISH
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 28. 8. 2018 evidujeme tyto 2 ověřené osobní doporučení:

1. Kateřina Šípová

Zábřeh n. Mor.

„Zúčastnila jsem se letošního intenzivního pobytového kurzu v Jeseníkách a mohu jen doporučit.
Byla jsem spokojena jak s výukou, jejím obsahem a úrovní, tak s přístupem obou lektorů i s
aktivním způsobem trávení volného času na kurzu. Cena kurzu je velice příznivá, atmosféra
byla přátelská a setkala jsem se s báječnými lidmi z různých koutů republiky. Kurz byl zaměřen
hlavně na komunikaci v angličtině a mohu potvrdit, že po jeho absolvování jsem pocítila
zlepšení v této oblasti, pomohl mi při rozšíření slovní zásoby, vylepšení výslovnosti, přínosem
bylo také zopakování a vysvětlení některých specifických gramatických jevů. Doporučila bych
kurz hlavně těm, kteří se potřebují zlepšit v anglické konverzaci, rozmluvit se, vylepšit si
výslovnost a chtějí zajímavě a aktivně strávit svou dovolenou.“
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2. Věra Magurová, manažer obchodu

Opava 6

„Letos jsem poprvé absolvovala pobytový kurz Angličtiny a musím říci, že jsem si to náramně
užila. Krásné prostředí Jeseníků, zajištění stravy i ubytování za velmi zajímavé peníze. Výuka
angličtiny byla náramně rozvrstvená do dopoledních, odpoledních i večerních hodin, tedy
angličtina stále. Doprovodný program, jako zpívání, volná konverzace, soutěžní hry v přírodě
a divadelní představení mě velmi bavilo a následně moje angličtina se velmi posunula.
Atmosféra přátelství, stejného zaměření a různých lidí z celé republiky si vzájemně sedli a
podporovali se. Dokonce i volný čas jsme trávili společně. Rozdělení studentů do 2 skupin nám
dalo šanci být aktivní a také jsme ji hojně využívali. Přátelské vyprávění o Kanadě z úst Daveho
bylo zajímavé a překvapivé. V ceně byly i materiály a krásná trička na památku. Jsem ráda, že
jsem si vybrala právě tento kurz a není to můj poslední. Mohu doporučit každému, který se chce
zlepšit v angličtině, má rád hudbu a zábavu, stydí se - tady nemusí a koho zajímá krásná
příroda a výborné jídlo. “
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