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Angličtina mě provází celý život - nejprve na
studiích na střední a pak na vysoké škole, kde
jsem používala i odbornou angličtinu v rámci
studia oboru organické chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v
Brně. Největší dopad na mě ale mělo třináct let, kdy jsme žili v USA. Měla jsem
příležitost vycestovat s manželem, který zde dokončil pětileté postgraduální
studium na Columbia University v New Yorku. Toto velké město jsem si ihned
oblíbila - příjemné a multikulturní prostředí mě stimulovalo k dalšímu studiu
angličtiny a k hledání pracovních příležitostí. Oslovila mě pozice asistentky
v laboratořích na dívčí univerzitě Barnard College v NY, kde jsem vedla praktika
a konzultační hodiny pro studenty. Právě tady jsem si uvědomila, že být
učitelem je pro mě velmi přirozené, že mě to baví a naplňuje.
Po narození dětí v New Jersey jsem se začala věnovat józe a výuce angličtiny
pro děti. Učila jsem svoje děti, účastnila se s nimi různých kroužků a workshopů
a vnímala, jak rychle si malé děti osvojují cizí jazyk. Po návratu do Česka v roce
2009 jsem v Tišnově založila studio výuky angličtiny pro děti metodou Helen
Doron a později i angličtinu pro dospělé. Posledních pár let úspěšně připravuji
děti všech věkových kategorií ke Cambridge zkouškám.
V letošním roce jsem se rozhodla
změnit metodu výuky a rozšířit
nabídku o četbu anglických knížek,
kreativní konverzaci, tvoření a psaní
v angličtině pro děti, středoškoláky i
dospělé. Připravujeme k maturitní
zkoušce z anglického jazyka formou
individuální lekce. Zaměříme se na pokračovávání přípravy dětí,
středoškolských studentů a dospělých ke Cambridge zkouškám. Jako novinku
nabízíme jógu v angličtině pro dospělé a také hravou jógu pro děti s angličtinou.
Výuka angličtiny mě velmi baví a naplňuje. Věřím, že vás kurzy, které nabízíme,
osloví a umožní vám nenásilnou formou zvládnout tento krásný jazyk na úrovni,
kterou potřebujete.

