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Lidé mají angličtinu v hlavě,
ale málo na jazyku…  

...říká Radek Vranča, ředitel Ro-
dinného centra Damiján a majitel 
nově otevřené Jazykové školy IN-
TERA CT v Třebíči a  Moravských 
Budějovicích.  Během kurzů angličti-
ny používá speciální, přímou metodu 
vyúky pod názvem Direct Method. 

Můžete čtenářům vysvětlit, v čem 
taková výuka spočívá a v čem se liší 
od klasických metod? 

V rámci tradičních školních přístu-
pů se cizí jazyk pomocí textu analyzu-
je, učí se jako informace. Většina lidí 
však nedokáže v cizím jazyce reagovat 
a mluvit. Učení se jazyka je totiž spíše 
cvik než znalost, něco jako tanec nebo 
psaní na stroji. Je třeba osvojit si pod-
vědomé jazykové refl exy. 

Jak je tedy možné mluvení nacvi-
čit? 

Přímá DIRECT metoda simuluje 
prostředí rodilých mluvčích. Je to sys-
tém předem daných otázek a odpově-
dí, které lektor studentovi v rychlosti 
klade a pomáhá mu odpovídat.

Je totiž dokázáno, že člověk si nová 
slovíčka a gramatiku lépe zapamatuje 
v celých větách než jednotlivě, tzv. bif-
lováním.  

Jak ovšem docílíte, aby si student 
zapamatoval celé věty?   

Nemusí si je pamatovat celé ani 
přesně. Věta mu pomůže si lépe zapa-
matovat dané slovíčko nebo grama-
tickou vazbu. Klíčem k ovládnutí ci-
zího jazyka je časté opakování toho, 
co už známe. Velmi časté opakování 
je i podstatou metody Direct, kterou 
používáme. 

Můžete říct, jak konkrétní kurz 
probíhá a kolik je studentů v jedné 
skupině? 

Skupiny ideálně tvoří 4-6 studentů, 
máme však i individuální kurzy. Lek-
ce musí být dynamická a živá, lektor 
hodně používá tzv. body language, 
proto před studenty stojí a náhodně 
vyvolává.  

Jaké máte zatím výsledky a ohla-
sy studentů? 

Teprve začínáme, kurzy jsme ote-
vřeli před několika měsíci, dosavad-
ní ohlasy jsou však nadšené. Studen-
ti jsou vtaženi do výuky a velmi je to 
baví.

Angličtina přestává být nutným 
zlem a stává se pro ně příjemnou 
součástí života. 

Vyučujete touto metodou i jiné 
jazyky než angličtinu, a jaké dru-
hy kurzů nabízíte?

 Momentálně přímou metodou 
učíme angličtinu a také češtinu pro 
cizince. Učebnice naší Direct me-
tody ale existují i v jiných jazycích - 
němčině, španělštině, ruštině, fran-
couštině a portugalštině. Jakmile 
budeme mít vyškolené lektory pro 
jiné jazyky, nabídneme je veřejnosti. 

Dále nabízíme dětské kurzy a kur-
zy obchodní angličtiny vedené Di-
rect metodou. 

Kdy začínají další kurzy a kam se 
mají obrátit případní zájemci? 

Nové kurzy podle zájmu otevírá-
me průběžně, zájemci mohou na-
vštívit naši bezplatnou ukázkovou 
lekci, více informací a kontakt na-
jdou na našich stránkách
www.anglictinabeznudy.cz

Autorské čtení studentů 
katolického gymnázia

V pátek 18. 4. 2016 se od 18:00 hod. 
konalo v Galerii Franta autorské čtení, 
jež pravidelně pořádá Městské kultur-
ní středisko Třebíč. Hlavním hostem 
večera byl pan Miroslav Koupil, per-
former, nonsensový básník a středo-
školský učitel, a studenti Katolického 
gymnázia Třebíč. Forma tohoto po-
řadu již pravidelně nabízí studentům 
středních škol možnost představit se 
veřejnosti se svou vlastní autorskou 
tvorbou. I my jsme velice rádi přijali 
pozvání paní Mirky Čermákové a sna-
žili jsme se úkolu zhostit se ctí. 

V nádherných prostorách Galerie 
Franta se autorské čtení konalo popr-
vé, premiéru zde měl nejen pan Kou-
pil, ale také naši studenti. Katolické 
gymnázium reprezentovali především 
slečny a pánové, kteří se zúčastnili ce-
lostátní literární soutěže Karel IV. - Štít 
míru a sloup pokoje, ale i ti, které baví 
psát. 

První části večera zahájily svými 
básněmi o Karlu IV. Amálka Hartma-
nová a Katka Ošmerová z primy. Poté 
představila text Klárky Lojdové ze se-
kundy Putování po Karlově mostě její 
spolužačka, Eliška Kostková. Simona 
Trnková z kvinty přednesla autorský 
příběh Poznání, rozhovor malé díven-
ky a maminky. Lenka Kolomazníková 
ze sekundy zaujala diváky detektiv-
kou o tajemství královské koruny, text 
jí pomáhali přednést Eliška a Sam Du-
šovský, úspěšní recitátoři. David Zejda 
ze sexty uzavřel studentské autorské 
čtení úvahou nazvanou Národní bo-

hatství. Ve druhé části večera před-
stavil své kaligramy a pohybové básně 
pan Miroslav Koupil. Jeho přednes byl 
velkým strhujícím hereckým výkonem 
a snad probudil v přítomných zájem o 
krásu slova a jazyka. 

Závěr patřil hudebníkům katolického 
gymnázia, skupině Miracles, která při-
způsobila svůj repertoár i počet vystu-
pujících komornímu prostředí Galerie 
Franta. Štěpán Kovář, Lucie Švaříčko-
vá, Petr Jonáš a Jakub Lamich zvládli 
všechny překážky neobvyklého místa 
a jejich vystoupení bylo opravdovým 
zážitkem, což publikum dokázalo oce-
nit. Podporou v zákulisí jim byli další 
členové: Darina Růžičková, Jakub Ko-
vář a Matěj Benda. Miracles hrají s vel-
kou chutí, radostí a zároveň pokorou.

Děkuji všem za krásný večer! Děkuji 
zúčastněným spisovatelům, hudební-
kům, divákům, zejména sextě a jejich 
německým hostům, rodičům a kole-
gům za jejich účast a podporu. 

 Míša Avkovská
  (PI-t05-kgD)


