
Nabídka kroužku anglického jazyka na 2. pololetí školního 

roku 2022/2023 

Milí rodiče, 

s radostí Vám nabízíme možnost přihlásit vaše dítě do kroužku anglického jazyka, který 
společně povede Andrea Haynes a Miroslav Kněz.  

Tandemová výuka umožňuje v rámci jedné hodiny rozdělovat děti do dalších skupin, kde se 
lektoři mohou střídat, více se věnovat jednotlivcům a mít větší přehled o potřebách a 
možnostech dětí. Děti v reálu uslyší anglický dialog mezi oběma lektory, což jinde nezažijí, a 
tímto si angličtinu více naposlouchají.  

Lekce jsou v dynamickém duchu, kde děti angličtinu nejen uslyší, ale budou ji hlavně přímo 
zažívat skrze hry, zpívání a  tvoření. Starší děti se budou připravovat na opravdové situace ze 
života. Vysvětlíme si gramatiku tak, aby všichni pochopili i např. předpřítomný čas a uměli 
ho použít. 

S žáky se budeme setkávat 1x týdně / 60 min v úterý. Žáci budou rozděleni do skupinek 
podle věku. Tandemová výuka se bude konat při počtu 6 - 10 žáků v jedné skupince. 
Minimální počet žáků ve skupince s jedním lektorem jsou 3.  

V případě většího zájmu je možné vytvořit další výukové skupiny v jiných dnech v týdnu. 
Vedle úterních skupin je možné se s vybranou skupinou žáků zaměřit na konkrétní témata či 
přípravy na zkoušky. 

CENA je 150 Kč/žák/60min. 

TIGERS - TYGŘÍCI (školka - 2. třída)  
- formou hry, nápodobování, říkadla, pohyb, zpívání a jiné 
 
DRAGONS - DRACI (3. - 4. třída)  
- zpěv, divadlo, soutěže, a hlavně mluvení 
 
RAPTORS - DRAVCI (5. - 9. třída)  
- angličtina pro situace v životě, gramatika, příprava pro zkoušky, výslovnost a psaní, 
diskutování 

PLATBA:  

Rodiče platí za daný počet lekcí předem na každé čtvrtletí. 

Kdo jsme?  

Mgr. Miroslav Kněz je trpělivý pedagog a dobrodruh, který využívá svých znalostí z 
působení ve skautském hnutí, školní družině či Waldorfském lyceu, které v Českých 
Budějovicích pomáhal zakládat a učil zde. Vedle dlouholetého lektorování anglického jazyka 
organizuje různé zážitkové pobyty pro děti i dospělé. 

Bc. Andrea Haynes, zakladatelka Haynes English, je dynamická lektorka, citlivá na potřeby 
studentů. Rozmluví kohokoli a její přízvuk od rodilého rozliší jen znalé ucho. Má zkušenosti 
s přípravou dětí i dospělých na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Vlastní C2 
certifikát (tlumočnické státnice) a využívá svých praktických znalostí ze Spojených států, kde 
žila 10 let. Učit se s ní je zážitek. 

Kontakt na lektory: +420 603 248 652, https://www.haynesenglish.com/zssvoboda 


