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Studijní obory: 
Cestovní ruch, Gastronomie a hotelový management,

Obchodní akademie – Všeobecná ekonomika, 
Sportovní management, Veřejná správa, 

Podnikání (nástavbové studium), Jazyková škola 

Učební obory: 
Cukrář, Designér v reklamě, Florista, Kadeřník, 
Kuchař-číšník, Reprodukční grafik
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Kontaktujte nás:             info@oahstrebic.cz  |  tel.: +420 566 780 252  |  www.oahstrebic.cz  

Přijďte se podívat k nám do školy, vyzkoušejte si workshopy řemesel a dovedností 
jednotlivých učebních a studijních oborů. V průběhu dne otevřených dveří se konají 
přijímací zkoušky nanečisto – vyzkoušejte si testy z českého jazyka a matematiky. 
Aktualní informace naleznete na:       

…říká Radek Vranča, 
majitel třebíčské jazykov-
ky Angličtina bez nudy a 
bývalý ředitel Rodinného 
centra Damiján. 

V oblasti jazykového vzdělá-
vání nějakou dobu působíte, 
můžete čtenářům příblížit, na 
čem jsou vaše lekce založeny? 

Používáme speciální metodu 
Direct, která spočívá v tom, že 
lektor pomáhá studentům říkat 
celé připravené věty, které se vel-
mi často opakují. Nová slova a 
gramatiku si totiž nejlépe zapa-
matujeme v konkrétních větách. 
Výuka jazyků je jiná než výuka 
dějepisu. Je to víc dovednost než 
pouhá informace. Angličtina je 
něco jako tanec nebo hra na kla-
vír. Nejlepší metodou je ale láska 
a respekt ke studentům. 

Jak to myslíte? 
Naše metoda Direct je výbor-

ná a většina lidí, kteří ji na našich 
ukázkových lekcích vyzkouší, si 

ji zamilují. Aby se však student 
něco naučil, potřebuje hlavně 
cítit, že ho učitel respektuje, věří 
v něho a má ho prostě rád. V kla-
sickém školství jsou často učitelé 

vyhořelí a studenty rádi nemají a 
studenti pak nemají rádi je. Není 
divu, že taková výuka moc nefun-
guje. 

Co děláte pro to, aby se člověk 
jazyk naučil co nejrychleji? 

Nemáme žádný patent na 
rozum ani kouzelný proutek, ale 
několik principů, které se snaží-
me používat, existuje. Nejlepší je 
co nejdříve cizí jazyk začít použí-
vat. 

Vyhledávat rozhovory s cizinci 
nebo mluvit s někým, kdo anglic-
ky umí. Nebát se ztrapnit a dělat 
chyby. Čím víc budeme anglič-
tinu používat, tím víc nás bude 
bavit. Je starou pravdou, že když 
člověka něco baví, dělá to rád a 
naučí se to dobře. 

Kdy začínají další vaše kursy 
a kam se mají obrátit případní 
zájemci? 

Nové kursy pro děti i dospě-
lé podle zájmu otevíráme prů-
běžně, zájemci mohou navštívit 
naše bezplatné ukázkové lekce, 
více informací se dozví na našich 
stránkách 
www.anglictinabeznudy.cz 
nebo na tel. 777 801 344. 
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NEJLEPŠÍ METODOU PRO VÝUKU 
ANGLIČTINY JE LÁS� …


