
Bojíte se mluvit anglicky? Neváhejte a přihlaste se do ANGLIČTINY PRO SENIORY 

Končí nám zima a blíží se jaro. Je čas přemýšlet nad letní dovolenou. A také je nejvyšší čas oprášit své jazykové 

schopnosti. Pokud si ale nevěříte, nezoufejte. Schopnost učit se není nijak závislá na věku nebo talentu člověka.  

Vše je to jen o píli a opakování. A hlavně zábavě. Kurzy neziskovky Sejděme nabízí LEKCE ANGLIČTINY PRO SENIORY. 

Hodiny jsou ušité na míru potřebám jednotlivců a není potřeba se ničeho bát. Hlavním cílem je bavit se a odnést si 

z každé lekce alespoň trošku nového. 

Jestli anglicky sice trošku umíte, ale bojíte se mluvit, jsme tu právě pro vás. Blok v konverzaci má ze začátku téměř 

každý a není to nic, s čím by se nedalo něco dělat. Proč se tím ale nechat omezovat? Jak se říká, je to ale jenom 

v hlavě! Důležité je, udělat první krok k tomu, abyste se jednoho dne rozmluvili a v té restauraci si ten řízek s pivečkem 

objednali. Kromě toho naše ANGLICKÉ VÍKENDY PRO SENIORY S RODILÝMI MLUVČÍMI rozmluví každého a ani o tom 

neví. Příjemná atmosféra a přirozená potřeba se domluvit s učitelem vám v tom pomohou. A to vše tady doma, na 

Vysočině. Nejbližší víkend je již 26.-28.5.2023!  

Nikdo vás v hodině nebude nutit mluvit za každou cenu. Není žádný problém, když prvně nasajete atmosféru a 

uvolníte se. Ta správná chvíle přijde sama. V záchvatu smíchu zkusíte to anglické slovíčko také říct a zjistíte, že to není 

tak hrozné, jak jste se báli. A tak začne vaše cesta angličtinou. A než se nadějete, sedíte v Anglii v hospodě a nemůžete 

uvěřit vlastním uším, že rozumíte servírce, na co se vás ptá. A vy jí odpovíte. Ten krásný pocit hrdosti, že je to vše vaše 

práce vás už neopustí. To vše začne jedním krokem. Zapsáním se do kurzu angličtiny. Tak neváhejte a přijďte. 

Více informací o lekcích naleznete na webových stránkách lektorky Jaroslavy Sobotkové www.jaroslavasobotkova.cz, 
na telefonu +420 603 223 353 nebo pište na sejdemese@volny.cz nebo www.sejdeme-se.webnode.cz.  

Těšíme se na vás, 

Karolína Stárková za spolek Sejděme se 
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