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ZŠ s MŠ JESÉNIOVA a WATTSENGLISH Slovakia 
Projekt - spolupráca pri výučbe anglického jazyka 

 
O čom je projekt našej spolupráce? 
Cieľom našej spolupráce je poskytnúť komplexné riešenie jazykového vzdelávania pre školu, ktorú deti navštevujú. Naše 
programy sú zostavené v úzkej spolupráci s vašou školou a jej vedením a boli navrhnuté na základe analýzy potrieb jej 
žiakov.  

 
Čo našim študentom poskytujeme? 

 Možnosť zdokonaľovať sa v anglickom jazyku pod vedením kvalifikovaného native lektora, ktorý na hodinách 
vytvára autentické bilingválne prostredie 

 Pútavé a zábavné hodiny, ktorých obsah je v súlade so školským vzdelávacím programom (ŠVP) 

 Možnosť napočúvať si a osvojiť autentickú výslovnosť 

 Vytvorenie pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a zvýšenie motivácie detí v jeho ďalšom štúdiu 

 Bohaté učebné materiály zostavené tímom profesionálnych pedagógov a lingvistov 

 Vstup do online platformy s možnosťou ďalšieho zdokonaľovania sa 

 Mesačné reporty rodičom našich študentov s podrobným popisom prebratého učiva 

 Príprava na medzinárodné skúšky z anglického jazyka 

 
 
WATTSENGLISH PROGRAMY (od budúceho školského roka) 
 
Angličtina s nativom 
Výučba prebieha v poobedných časoch priamo v škole, ktorú deti navštevujú. Hodiny vedú native speakeri a prebiehajú 
zábavnou formou a dôrazom na komunikačné zručnosti detí. Náplň hodín je v súlade s ŠVP a je konzultovaná s kmeňovými 
učiteľmi školy tak, aby čo najlepšie napĺňali potreby detí. 
Pre deti vo veku 6 – 14 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Dĺžka hodín: 45 minút 

Cena: €29/mesačne 
 

Prípravný kurz na medzinárodné Cambridge skúšky 
Kurz určený pre deti vo vyšších ročníkoch s cieľom pripraviť deti na absolvovanie medzinárodných Cambridge skúšok 
YLE/KET. Hodiny, v poobedných časoch v priamo v škole, sú vedené native speakerom pútavou formou. Vo výučbe 
alternuje aj slovenský učiteľ, ktorý sa sústreďuje na výklad gramatických oblastí a oboznamuje deti s priebehom a formou 
skúšok. Súčasťou výučby je priebežné testovanie, ktoré oboznamuje deti s ich celkovou pripravenosťou na skúšky. Po 
ukončení prípravy zastrešujeme organizáciu skúšok. 
Pre deti vo veku 8 – 14 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Dĺžka hodín: 45 minút  

Cena: €29/mesačne 
 

Intenzívne anglické týždne 
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Celotýždenný intenzívny program zostavený na základe požiadaviek školy s možnosťou využitia CLIL metódy (integrovanej 
výučby predmetu a cudzieho jazyka). Tento celotýždenný program umožňuje deťom ponorenie sa do angličtiny, a jej 
prostredníctvom, spoznávať svet okolo seba (anglicky hovoriace  krajiny – zaujímavosti a zvyky; ako funguje príroda -  
kolobehu života v prírode a pod.) 
Pre deti vo veku 6 – 14 
Intenzita: 5-krát týždenne 
Dĺžka hodín: 45 minút (spolu 20 hodín) 
Cena: €85/týždeň 

 
 
Možnosť predbežnej rezervácie miesta v našich programoch pre budúci školský rok máte už teraz na: 
http://www.wattsenglish.com/sk/kurzy-anglictiny-pre-deti/kurzy-v-zakladnych-skolach/ 
Stačí si len vybrať vašu školu a program, o ktorý máte záujem.  
 

 
LETNÉ DENNÉ JAZYKOVÉ TÁBORY (už toto leto) 
 
Ponúkame deťom možnosť zostať aj počas letných prázdnin v styku s angličtinou, a pritom sa skvele zabaviť. Celodenný 
program pod vedením native lektora a slovenského vedúceho. Zábavné hodiny angličtiny striedajú rôzne pohybové 
aktivity ako hodiny tanca, vybraného športu a tiež kreatívne krúžky pod vedením profesionálov. Záverečná show pre 
rodičov je ukážkou toho, čo sa deti počas celého týždňa naučili a čo zažili. 
 
Pre deti vo veku: 7 - 9 a 10 – 13 rokov 
Intenzita: týždenný turnus  
Cena: €119 /dieťa (prihlásenie po 1.6. €129/dieťa) 
 
Viac informácii na http://www.wattsenglish.com/sk/detske-letne-tabory/denne-tabory-anglictiny/ 
 
Pokiaľ Vás niektorý z našich programov zaujal a radi by ste sa dozvedeli viac, prosím, kontaktujte vašu školu alebo sa  
obráťte priamo na spoločnosť Wattsenglish Slovakia na marta.sefcikova@wattsenglish.com alebo telefonicky na 0905 
662 541. 
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