AKAI KIKU JAZYKOVÁ ŠKOLA
LETNÍ KONVERZAČNÍ A SEZNAMOVACÍ KURZY 2015
Speed date and a glass of wine – 30/Jun, 18:00 - 19:30
What does the course offer?
You will introduce yourself mutually with other members of the group
(by using an easy conversation game)
Step by step you´ll get to know everyone in the group
Names of participants will be written on a paper and if both partners
tick „yes” in the column “Do you want to share your personal contact?”
they will get the contact of each other until the end of a particular week
Who is this course for?
Ladies and Gentlemen, age 25 – 40
Those, who want to meet new friends and those, who want to speak English
For everyone, who wants to enjoy summer evenings with a glass of wine and give a chance to
a coincidence (Who knows?! … what if you find your future partner right here ☺ )

Playful English – 30. 6., 7. 7. a 14. 7., vždy 16:15 – 17:45
Jak bude kurz probíhat?
Vzájemně se představíte a prolomíte ledy, pustíte se do her a
aktivit, při kterých se seznámíte, zasmějete a procvičíte angličtinu.
Komu je kurz určen?
Ženám i mužům ve věku 25 – 40 let se znalostí angličtiny
minimálně na úrovni A2.
Těm, co se chtějí setkat s novými lidmi a popovídat si anglicky.

Konverzace na cesty
Jak bude kurz probíhat?
Seznámíte se se slovní zásobou, která se Vám bude hodit o dovolené nejen v anglicky
mluvících zemích.
Procvičíte naučené formou dialogů a rozhovorů ve skupině.
Komu je kurz určen?
Všem, kteří plánují dovolenou v zahraničí a chtějí se domluvit o základních věcech.
Těm, kteří si chtějí procvičit anglickou konverzaci a rozšířit si slovní zásobu.

Čaj o páté – konverzace pro všechny 21. 7., 17:00
Jak bude kurz probíhat?
Budete konverzovat na různá témata navržená lektorkou i účastníky kurzu.
Komu je kurz určen?
Těm, kteří si chtějí procvičit anglickou konverzaci a rozšířit si slovní zásobu.
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