
ZIMNÍ DOCHÁZKOVÉ KURZY 2020 
 

   malé skupinky o 3-5 účastnících 

   každý kurz probíhá vždy 1x týdně a trvá 85 minut 

   na každý kurz bude navazovat letní kurz od února do 

června 2021 

   všechny kurzy španělštiny se konají s rodilou mluvčí 
 

ŠPANĚLŠTINA 
 Španělština pro úplné začátečníky -> úroveň A0 

 Španělština pro mírně pokročilé začátečníky -> úroveň A1 

 Španělština pro znalé začátečníky -> úroveň A2 

 Španělština pro středně pokročilé -> úroveň B1 

 Španělština pro pokročilé -> úroveň B2 

 Španělská konverzace pro středoškoláky  

 

úroveň kurzu den čas cena 

A0 pátek od 16:00 

4 290 Kč 

A1 čtvrtek od 17:00 

A2 čtvrtek od 18:30 

B1 pátek od 17:30 

B2 čtvrtek od 15:30 

SŠ pátek od 14:30 

*v případě zájmu je možné vypsat další termíny kurzů (i na vyšších úrovních) 

 

  zápis do kurzu je možný do 15. září 2020 

  kurzy začínají 2. týden v září 

  před první lekcí si s Vámi rádi domluvíme informační schůzku  

  info@koalaenglish.eu           +420 739 492 387 
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 ROZVRH 

 
9:00 – 
9:55 

10:00 – 
10:55 

11:00 – 
11:55 

12:00 – 
12:55 

13:00 – 
13:55 

14:00 – 
14:55 

15:00 – 
15:55 

16:00 – 
16:55 

17:00 – 
17:55 

18:00 
– 

18:55 

19:00 – 
19:55 

pondělí          

úterý          

středa            

čtvrtek        B2 A1 A2 

pátek       
konverzace 

SŠ 
A0 B1  

 

    UČEBNÍ MATERIÁLY
 

úroveň 
kurzu 

učebnice a materiály 

A0 
Španělština pro samouky a věčné začátečníky, edika* 

+ vlastní materiály jazykové školy 

A1 
Španělština pro samouky a věčné začátečníky, edika* 

+ vlastní materiály jazykové školy 

A2 
Španělština pro samouky a věčné začátečníky, edika* 

+ vlastní materiály jazykové školy 

B1 
Španělština pro samouky a věčné začátečníky, edika* 

+ vlastní materiály jazykové školy 

B2 
Nová učebnice současné španělštiny, 1. díl, edika* 

+ vlastní materiály jazykové školy 

SŠ 
Španělština pro samouky a věčné začátečníky, edika* 

+ vlastní materiály jazykové školy 

*zvýrazněné učebnice doporučujeme si pořídit před začátkem kurzu, popřípadě můžeme po první lekci 

udělat hromadnou objednávku 

 

  CO MŮŽETE OČEKÁVAT KAŽDÝ TÝDEN ZA DOMÁCÍ ÚKOL 

  samotných 85 minut týdně pro studium jazyka nestačí, proto 

studenti vždy dostávají domácí úkoly a mají také možnost 

individuálních lekcí s českým lektorem nebo rodilým mluvčím 

za zvýhodněnou cenu 

  domácí úkoly vybíráme dle úrovně kurzu  

  můžete se těšit na poslechová videa, čtení ve formě knih, 

zajímavých článků, gramatická cvičení z učebnice, online 

cvičení na našem  

e-learningu, od úrovně A2 i sledování krátkých zábavných 

seriálů  

  domácí příprava na lekce zabere týdně minimálně 40 minut  

  pro efektivnější studium doporučujeme se věnovat alespoň 20 minut denně samostudiu 

  Váš lektor Vám na první lekci předá tipy pro zábavné a efektivní samostudium 
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   PROČ JSOU MALÉ SKUPINKY LEPŠÍ? 

  Určitě si ze školy vzpomínáte na třídy plné studentů, kdy se v jazykové hodině učitelé museli 

věnovat všem stejně a poté nezbyl čas na individuální pomoc jednotlivým studentům. 

V Koale věříme, že menší skupinky o 3 až 5 účastnících, jsou pro výuku jazyka ideálním 

řešením. Lektor se může každému více věnovat, v konverzačních cvičeních si kvalitně 

procvičíte rozhovory se všemi kolegy a pokud něčemu nerozumíte, není problém se zeptat a 

lektor vše znovu s radostí vysvětlí. 

 

  5 DŮVODŮ, PROČ SE UČIT JAZYKY PRÁVĚ S NÁMI: 

  Máme více než šest let zkušeností s výukou jazyků u dětí i dospělých. 

  Pyšníme se každoroční 100% úspěšností u státních maturit. 

  Lekce umíme „ušít na míru“ každému, proto se k nám klienti také rádi vrací. 

  Přátelský a pozitivní přístup k výuce a klientům je pro nás vším. 

  Naše práce nás baví! 
 

Na co ještě čekáte? Domluvte si s námi schůzku na info@koalaenglish.eu nebo na 

+420 739 492 387 … Teď nebo nikdy!  

 

 


