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…říká Mgr. Ilona Pospíšilová, 
lektorka angličtiny pro děti a mlá-
dež nově otevřené Jazykové školy 
INTERA CT v Třebíči. 

S jakou vizí přicházíte v INTERA CT KIDS?
Nutno podotknout, že jsme s otevřením školy 

nespěchali. Propracovali jsme podrobný kon-
cept, který nahlíží výuku očima dítěte. 

Jedině tak mohl uzrát v komplex moderních 
podnětů, které dětem nabídneme, a to včetně 
vlastní třídílné jazykové učebnice vždy pro daný 
věk dítěte. Oproti univerzálním výukovým ma-
teriálům více „šijeme na míru“. 

V čem se liší vaše výuka angličtiny oproti 
výuce ve škole nebo v běžných kurzech? 

Nechceme se ani srovnávat ani vymezovat, 
myslím, že každá výuka je v něčem přínosná. To, 
co chceme veřejnosti v INTERA CTU nabíd-
nout my, je „angličtina bez nudy”. Chceme, aby 
děti i dospělé angličtina chytla, aby se stala sou-
částí jejich světa, chceme je tak trochu „zblnout” 
do angličtiny.  

Co děláte tedy pro to, aby cizí jazyk člověka 
„chytl” a bavil? 

Není to žádné mystérium. Jednoduše vyjádře-
no, máme rádi lidi - děti i dospělé. To občas dě-
ti ve školách od svých učitelů necítí. Cizí jazyky 
nás samotné velmi baví, takže není divu, že to 
postupně začne bavit i naše klienty. 

Velmi podstatná v celé výuce je i speciální vý-
uková „DIRECT” METODA, která samotná je 

velice chytlavá, člověk zapomene, že se něco učí. 
Máme co nabídnout opravdu všem věkovým ka-
tegoriím, dětem od dvou let až po manažery vel-
kých fi rem.

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

Skupiny ideálně tvoří 4-7 studentů, máme však 
i individuální kurzy. 

Lekce musí být dynamická a živá, jde nám o to, 
aby se studenti nebáli mluvit, byť třeba s chyba-

mi. Učíme děti mluvit, aniž by se dívaly do textu 
učebnice a neustále něco vyplňovaly…

Kdy začínají další kurzy a kam se mají obrá-
tit případní zájemci nebo rodiče dětí? 

Nové kurzy podle zájmu otevíráme průběžně, 
připravujeme také prázdninové kurzy pro děti, 
zájemci mohou navštívit naši bezplatnou ukáz-
kovou lekci, více informací a kontakt najdou na 
našich stránkách www.anglictinabeznudy.cz
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Chceme děti i dospělé „zblbnout” do angličtiny… 


