Příměstský anglický tábor
„Zakázaný ostrov“
Červenec, srpen 2017
Zakázaný ostrov byl posledním odlehlým útočištěm pradávné mýtické říše, jejíž
obyvatelé na něm tajně ukryli posvátné poklady a zajistili, aby se ostrov potopil do
oceánu, pokud by se někdo tyto poklady pokoušel získat. Mnoho století po tajemném
pádu říše zůstal ostrov ukrytý před zraky ostatních…až do této chvíle…….Pojďte
s námi zažít nevídaná dobrodružství a staňte se první skupinou, která stane na jeho
opuštěných březích! Podaří se Vám získat mýtické poklady a úspěšně s nimi ostrov
opustit?
Náš letní příměstský tábor je koncipován jako záhadný příběh plný překvapení,
napětí a dobrodružství. Studenti jsou rozděleni do týmů a během celého týdne se na
základě indicií, kvízů a řešení záhad snaží objevit poklady ztracené říše. Veškerá
komunikace a hry probíhají v anglickém jazyce a děti se tak nenásilnou a
zábavnou formou učí cizímu jazyku. Výuka probíhá v prostorách jazykové školy
Victory, ale také v bezpečných lokalitách centra města.

Termíny:
Cena:

24. - 28. 7. / 7. – 11. 8. 2017
3.450 Kč

 Celkem 40 hodin angličtiny pod vedením zkušených lektorů a rodilého
mluvčího
 Pondělí až pátek od 8:00 do 16:00 (dřívější příjezd možný)
 Pečlivě sestavený plán výuky - rozdělení dle věku a pokročilosti
 Malý počet studentů ve skupině – max. 8/min. 4
 Učení zábavnou formou, plné her, pohybu a praktického jazyka
 Komunikativní výuka vedoucí k rozšíření slovní zásoby
 Celý den vedený v anglickém jazyce – Vaše děti se rozmluví
 Svačina, pitný režim a materiály v ceně kurzu (možnost zajistit oběd po
domluvě)

Recenze od rodičů:
„Škola Victory je úžasná. Vychází maximálně vstříc požadavkům, které mé děti mají.
Přístup zaměstnanců je velmi profesionální a snaží se o naplnění cílů svých klientů.“

Stanislava Postlová

„Milá Diano a Maruško, děkujeme moc za krásné fotky a za vše, co jste pro děti dělala.
Holky Šárka a Eliška byly opravdu moc nadšené a moc se jim líbilo. Bylo to myslím i na nich
vidět!!!
Děkujeme a budeme Vás doporučovat jako příměstský tábor a jazykovou školu!!!!“

Radka Šmrhová

„Chtěla bych Vám za sebe i za Klárku poděkovat za zaslané fotky i za skvělé zorganizování
tábora. Přes počáteční nedůvěru naší Kláry se Vám podařilo ji motivovat a nadchnout. Na
konci tábora mluvila i s námi doma chvilkami anglicky a příští rok chce jet zase :-). Ozveme
se na konci prázdnin nebo začátkem září a přihlásíme ji do jazykového kurzu.“
Mějte se moc krásně
Marie a Klárka Hornovi

