
ELC&TRANSLATION SERVICES POŘÁDÁ:  LETNÍ KURZY 2012

ENGLISH + POTTERY + HORSES
ANGLIČTINA + KERAMIKA + KONĚ

Termín 1:   6.8.2012 -10.8.2012
Termín 2:      13.8. 2012 - 17.8.2012
Termín 3:  20.8.2012 - 24.8.2012 

 

Vhodné pro děti od 6 do 15 let. Maximální počet dětí v kurzu: 6
Program zajištěn od 8:30 do 16:30,  předání dětí od 8:00, vyzvednutí dětí po 16:30

DOPOLEDNÍ PROGRAM:
Výuka AJ hravou formou – písničky, básničky, vybarvování, situační rozhovory
Mladší děti si osvojí základní slovíčka (barvy, zvířata, jídlo, cestování, části těla, oblečení, 
pocity). Starší děti si procvičí konverzaci v AJ – tématické okruhy (hobby, rodina, cestování, 
počasí, jídlo). Poslech oblíbených písní v AJ. Hry v přírodě.
Oběd: 
Svačinku nebo oběd s sebou z domova, ovoce a pití bude zajištěno
ODPOLEDNÍ PROGRAM : 
keramický ateliér - výroba keramiky (vázičky, sošky, korálky, obrázky), výroba keramiky na 
hrnčířském kruhu
jízda na koních - děti budou jezdit na koni pod dohledem zkušené instruktorky, dozví se o 
výcviku a péči o koně
S     sebou:   přezůvky do třídy na dopolední výuku AJ, převlečení do keramické dílny – zástěrku 
nebo starší teplákovou soupravu, svačinu místo oběda, láhev na pití, pláštěnku, helmu (může 
být cyklistická) na jízdu na koni, doporučujeme sjednat úrazové pojištění pro děti.
Cena kurzu AJ+keramika+ koně: 2400,- Kč
Lektorka kurzů AJ  a keramiky: 
Eva Míchalová s 12ti letou zkušeností výuky AJ na jazykových školách v ČR i v zahraničí, 
kurzy pro děti od 2,5 let. (viz. webová prezentace), keramický ateliér s 13ti letou praxí ve 
vedení kurzů keramiky v ČR i v zahraničí.
Instruktorka jízdy na koních: 
Markéta Kůsová s 16-ti letou praxí u koní, aktivní účast na závodech westernového ježdění - 
reining, vicemistryně ČR v reiningu, spolupráce s předními zahraničními trenéry, praxe ve 
vedení jezdeckých kroužků pro děti.
Bližší informace a přihlášky: 
ELC&TRANSLATION SERVICES, Eva Míchalová
tel.č.: 606630052, e-mail: evamichalova@seznam.cz, www.elc.webnode.cz
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