
Letní škola pro angličtináře 21.-24.8.2016 v Buly Kravařích   

 

Celkové zhodnocení kurzu jednotlivých účastníků 

Obsahově dobré (až moc), ale časově náročné, rozmělnit na více dnů, aby bylo více volno 

Kurz byl perfektní. Vše dokonale zorganizované. Super parta. Za rok (doufám, že mi to bude 
umožněno) pojedu určitě zase. 

Za mě jedině velké díky. Vše bylo bezvadně a profesionálně vedeno a připraveno. 

Kvalitní po všech stránkách. 

Skvělé!! 

Vše bylo vynikající.  

Super zkušenost, spousta nových nápadů. 

Vše bylo super! Kurzisté, lektoři, strava, semináře…. 

Celkově jsem s kurzem byla spokojená. Semináře byly různorodé, samozřejmě nikdy nebude vše 
vyhovovat všem. 

Výborná obsahová náplň, zajímavá témata, výborná lokace, servis 

Výborná zkušenost, skvělé po odborné i organizační stránce. Velmi příjemně strávené 4 dny, které 
nabijí do další práce. 

Délka i zvolený termín vyhovující i místo – krásné, ideální počet účastníků 

Super ubytování, lektoři, organizace 

Využitelnost na SŠ maximálně z 25% 

Nejcennější poznatky a aktivity pro vás + proč 

Propojenost zdrojů a inputů jednotlivých kolegů, různá využití a možnosti, pokec je super  

Cvičení a aktivity do gramatiky, stroprocentně využiji 

Aktivní přístup, vstřícnost, velmi osobní přístup, odnáším si spoustu poznatků nejen lektorů, ale i 
kolegů 

Fraus web, aplikace, poznakty o CLIL 

Způsob podání gramatiky a vše co s tím souviselo. Všechny informace od paní Vogeltanzové 

Life skills, Grammar, CLIL – nejnovější poznatky pro mě osobně nejužitečnější 

Gramatická cvičení, využití aplikací v hodinách, výměna zkušeností 

Z každého semináře si něco odnáším, v každém jsem něco užitečného našla 

Z každého semináře, od každého lektora i ostatních účastníků jsem si vzala nejen profesní, ale i 
osobní poznatky a podněty k zamyšlení 

Zajímavé nápady v semináři gramatiky a reálií 

Informace a poznatky pro práci 

Seminář Hanky a Sašky – nejvíce poznatků pro praxi 

Anglické reálie – využití pro SŠ 

Doporučení/komentář k obsahu (co by mělo být jinak, více, méně…)  

Více native speakrů, časově rozmělnit, jsme pak unavení a má to pak vliv na naši aktivitu a 
pozornost. Bylo to zkrácené, chci víc.  

Snad jen trochu víc  volného času. 

Budu doporučovat kolegům i známým pedagogům. Všechno bylo profesionální, aktivní a účelné. 
Jediné snad, co by bylo fajn, kdyby mohli rodilí mluvčí zůstat celý pobyt. 

2017 zase  

Vše OK. 

Zaměřit aktivity na 1. nebo 2.stupeň podle převahy účastníků, popř. vybalancovat půl napůl. 

Možná trochu víc času na využití sport. nebo jiných aktivit nabízených v zařízení. 

Možná podobněji k jednotl.roč., učebnicím, ale vím, že je to asi složité, nemožné. Opravdu velké 
díky! Budu se těšit někdy příště! 

Ubrat na časové dotaci seminářů nebo přestat, aby bylo více času na odpočinek a trávení času 
společně.   

Naprosto vyhovovalo tak, jak to bylo. Nevím, co by se dalo zlepšit – bylo to dokonalé.  

 


