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INFORMACE O POBYTOVÉM INTENZIVNÍM KURZU ANGLIČTINY

Čertovy kameny 2020 - Dovolená s angličtinou v Jeseníkách
TUČEK ENGLISH letos opět pořádá intenzivní kurz angličtiny.
Termín: Ne 2.8. – So 8.8.2020
Místo:
Horská chata Čertovy kameny se nachází 3,5 km od města Jeseník ve výšce 675
m.n.m. na úbočí Zlatého Chlumu v příjemném horském prostředí u stejnojmenné 30m
vysoké skalní vyhlídky a je známá svou tradičně vynikající kuchyní a rodinnou
atmosférou. Na Zlatém Chlumu je ve výšce 901 m.n.m vyhlídková rozhledna pro
návštěvníky, odkud je možné zhlédnout celé panorama Jeseníků. Chata je dostupná po
asfaltové silnici z Jeseníku. Ubytovací kapacita chaty bude pouze pro náš kurz!

Určení:
Pro všechny z Vás od 15 do 70 let, kteří angličtinu studujete nebo jste studovali dříve
a chcete se v tomto jazyce zdokonalit, procvičit a prohloubit dosavadní znalosti a tzv. „
se rozmluvit “. V neposlední řadě se také pobavit a strávit dovolenou v krásném
přírodním prostředí spolu s novými přáteli.

Úroveň: Středně pokročilí (po 3 a více letech studia)
Existence dvou skupin středně pokročilých umožní zohlednit i malé rozdíly
v úrovni (Intermediate plus, intermediate minus).

Vyučují: - Mgr. Libor Tuček
- Ms. Kristen Moore
(Oba lektoři se budou pravidelně střídat při výuce jednotlivých skupin a ke
konci kurzu Vám nabídnou některé volitelné činnosti).

Cena kurzovného: 3900,- Kč (zahrnuje kurzovné, výukové materiály a tričko
s logem kurzu a chaty)

Ubytování:
Ubytování v pokoji s příslušenstvím (s koupelnou a toaletou) se snídaní: 3300 Kč
Ubytování v pokoji bez příslušenství (umývadlo na pokoji, sprcha a WC na chodbě) se
snídaní: 2700 Kč

Stravování: Snídaně formou švédských stolů!
Možnosti stravování na chatě:
1) Jednotné denní menu (oběd + večeře) za 170 Kč na den.
2) Objednání jídel z jídelního lístku
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Doprava:
1. vlastním vozem
2. vlakem nebo autobusem (po dohodě Vás můžeme vyzvednout v Jeseníku)

Příjezd na místo:
v neděli 2.8.2020 do 14:30 hodin

Ukončení kurzu:
v sobotu 8.8.2020 obědem

Obsah kurzu:
V šesti dnech, 45 vyučovacích hodinách, ve dvou skupinách, zaměření na rozvoj
praktických dovedností (přehled základní gramatiky a její praktické využití, budování
slovní zásoby, konverzační situace, praktická cvičení jazykových dovedností a jejich
automatizace, a dále důraz na správnou stavbu věty, ustálená slovní spojení a frázová
slovesa, pro středně pokročilé též něco z Business English). “All you need!“
Výuka v letních kurzech je úplně jiná než v celoročních pravidelných kurzech, je více
času na zábavnější aktivity, jazykové hry, video, filmy v původním znění, písně,
procvičování, skupinovou práci.
“Just have fun while learning!“
Nepostupujeme zde podle jedné konkrétní učebnice jako v celoročních kurzech, ale
budeme používat rozmanité materiály z britských i amerických zdrojů. Tzn., že pro
výuku s sebou potřebujete jen slovník a psací potřeby, ostatní materiály obdržíte na
místě. “ Just pack and go!”

Denní program:
Snídaně: 8:00
9:00 - 10:30 hod. - 1.vyuč.blok - zejm. gramatické struktury, tématické okruhy
11:00 - 12:30 hod. - 2.vyuč.blok
slovní zásoby a konverzace
Oběd: 13:00
14:00 - 15:30 hod. - 3.vyuč.blok

- zejm. konverzace a skupinová práce,
vč. písniček a jazykového poslechu

Volný čas 15:30 – 19:00
Večeře: 19:00
19:40 - 21:00 hod. - 4.vyuč.blok

- slide shows (besedy k anglickým
reáliím s diapozitivy), písně, jazykové hry aj.

Lektoři jsou k dispozici po celý den a ochotně zodpovědí veškeré dotazy i mimo
rámec organizované výuky.

Program ve dny příjezdu a odjezdu:
v neděli - jen vyuč. blok - 15:30 - 18:35 (večerní vyuč. blok není)
v sobotu - ukončení 13:00 hod.
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Volný čas:
Lesnaté horské prostředí nabízí vhodné možnosti pro turistiku, horskou cyklistiku a
horolezectví (na cvičné lezecké skály z pegmatitu za chatou zavítá spousta lezců).
V chatě je restaurace s výčepem, která je otevřena po celý den, kulečník, malá
posilovna a stůl na stolní tenis, hřiště na volleyball, dále badminton a stolní hry.
Na závěr kurzu je možné si také přiobjednat všeobecně oblíbené steaky nebo psruha
na žulové desce nebo živáňskou (Vše vynikající!)
Ke konci kurzu je velmi oblíben tradiční košt vína pro dospělé účastníky kurzu.
V Jeseníku najdete známé lázně, je tam také letní koupaliště, v České vsi (1,5 km pod
chatou) je krytý bazén. Nedaleko Jeseníku můžete navštívit jeskyně Na Pomezí.
V budově, 2-4 lůžkové pokoje, na pokoji teplá a studená voda, sociální zařízení na
chodbě.
Pro náročnější zájemce je možné ubytování i v komfortních pokojích s příslušensvím
(nutné dohodnout předem).
Plná penze tzn. tři jídla denně - snídaně formou švédských stolů!

Postup přihlášení:
1. Závaznou přihlášku vyplňte, podepište a pošlete na adresu:
Mgr.Libor Tuček, Polní 938, 696 02 Ratíškovice
(Můžete též přihlášku stáhnout z internetu, vyplnit a odeslat s e-mailem)
2. Současně zašlete kurzovné 3750 Kč na účet (uveden níže).
Zaplacené kurzovné slouží i jako záloha na ubytování.
Závazná přihláška je platná po zaplacení kurzovného. Obojí, prosím,
proveďte co nejdříve, protože počet míst v kurzech je omezen a o zařazení
rozhoduje datum úhrady platby.
O přijetí přihlášky a platby Vás budeme informovat.
Za ubytování zaplatíte na místě kurzu v hotovosti.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,Hodonín, Dukelských hrdinů 3
Číslo účtu: 86-2436310287/0100
Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: prvních 6 čísel z vašeho rodného čísla
Přihlášky budou přijímány do 10.7.2020, ale v případě naplnění kurzu může být
uzávěrka dříve. Jednak počet v jednotlivých skupinách je omezen, tak i kapacitou chaty.
Stornovací podmínky: viz přihláška

