
Angličtina s Cambridge  

Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem -  to je přísloví, o jehož pravdivosti se přesvědčil nejeden 

z nás.  Všichni víme, že znalost dalšího jazyka je dnes potřebná a důležitá. Ale jak si ověříme, 

že se naše děti opravdu anglicky domluví? K takovému ověření znalostí slouží mezinárodní 

zkoušky Cambridge English. Každý rok skládá tyto zkoušky více než 4 milióny dospělých i dětí 

na celém světě, neboť jsou zárukou a potvrzením dosažené úrovně angličtiny podle stejných 

měřítek na celém světě. Praxe i výzkumy totiž ukazují, že zkoušky děti povzbudí k dalšímu 

studiu cizích jazyků a posilují jejich sebedůvěru při využívání angličtiny. Zárukou pro úspěšné 

složení zkoušky je cílená příprava, formou kroužku, který bude probíhat na vaší škole.  Zkoušky 

proběhnou v červnu. Děti před komisí prokážou své znalosti v poslechu angličtiny, mluvení  

i gramatice. Po ukončení zkoušky budou testy odeslány přímo do Cambridge ve Velké Británii, 

kde budou vyhodnoceny. Děti obdrží certifikát s celoživotní platností. Striktní pravidla 

Cambridge nedovolují žádné pochybení a ke všem kandidátům na světě je přistupováno 

naprosto bez rozdílu. Pro život tak děti získají pevný základ, na kterém mohou stavět své další 

jazykové znalosti.  

 

Konverzace s rodilým mluvčím 

Je známo, že děti do 10 let se nejlépe a nejsnáze naučí správnou výslovnost. Pokud děti nemají 

jinou možnost, protože lektor  - rodilý mluvčí  - mluví jen anglicky, krásně se anglicky rozmluví. 

Vidí, že angličtina může být i zábavná, nejen plná školní gramatiky. Naši lektoři rodiláci mají  

s dětmi velké zkušenosti a děti si angličtinu s nimi užívají. 

 

Ve spolupráci s vaší základní školou nabízíme možnost těchto kroužků po vyučování: 

1. Přípravný kurz ke zkouškám Cambridge English 

2. Konverzace s rodilým mluvčím 

 

Přesný termín a čas bude dle zájmu dětí. 

Bližší informace na www.hello.cz, případně na emailu: ocelkova@hello.cz. 

Svět může přijít i k vám! 

 

Mgr. Petra Ocelková 

Jazyková škola Hello 
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