
 

 

Intenzívne kurzy angličtiny v rodine 
lektora v zahraničí 

 

 

Výhody 
 Počas celého pobytu komunikujem iba po 

anglicky s lektorom, jeho rodinou a 
priateľmi. 

 Zdokonaľujem sa v angličtine pri 
zaujímavých aktivitách. 

 Angličtinu sa môžem učiť v ktorejkoľvek anglicky hovoriacej krajine na svete ako napr. Britské 
ostrovy, USA, Kanada, Austrália, Malta, Singapur, Juhoafrická republika. 

 
 

Kurzy 
 Pre jednu, dve alebo tri osoby vo veku od 6 rokov. 
 Jednodňové aj niekoľkotýždňové. 
 Od úplných začiatočníkov až po vysoko pokročilých. 
 Rôzne kurzy angličtiny od všeobecnej angličtiny až po 

špecializované ako sú obchodná, finančná, právnická, 
lekárska aj s prípravou na Cambridge skúšky. 

 Od 4 lekcií denne s voľným časom v kruhu anglicky 
hovoriacej rodiny. 

 Lekcie sa konajú v dome, v prírode, meste, na výletoch, 
pri športe ako napr.: golf. 

 Po ukončení kurzov otestovanie. 

C2 – Upper Advanced 
                C1 - Advanced 

  B2 – Upper Intermediate 
         B1 - Intermediate 
     A2 - Elementary 
A1 - Beginner 

 
 

 

Ubytovanie a strava 
 V rodinnom dome s vlastnou izbou, aj s vlastnou 

kúpelňou 
 S plnou penziou. 
 

 

 Príklad dennej angličtiny 
 Po raňajkách v kruhu anglicky komunikujúcej rodiny lektor zaujímavo vylepšuje moju angličtinu rozprávaním o živote 

jeho a mojej rodiny. Následne sa na lekciách v dome alebo mimo domu rozprávam o mojich pocitoch, rekciách a 
zisťujem zaujímavosti navštívenej krajine po anglicky. 

 Vo voľnom čase využívam zaujímavé knihy, dvd, audio, aby som sa pripravil na test a osvojil nové výrazy, gramatiku. 
 Keď sa rodina stretne, trávim s nimi čas rovnako ako doma len s tým rozdielom, že stále rozprávam po anglicky. 

 

 

 

Podrobnejšie informácie aj o iných 
intenzívnych kurzoch, výletoch ... na: 

 

 
 

 

 

 

Lektori 
 Lektori sú nepretržite školení s certifikátom na vyučovanie 

angličtiny. 
 Máme lektorov z mnohých profesií, rôzneho veku, záujmov s deťmi 

aj bez. 
 Všetci lektori sa zúčastnili pohovorov a poskytované ubytovanie je 

pravidelne kontrolované. 

Kontakt 

Ľubomír Balogač One To One, THK 35, 974 04 Banská Bystrica, tel.: 0903 954615 

v ktorejkoľvek anglicky hovoriacej krajine na svete 
 

/ θɔːt əˈbaʊt ðæt / 

 

 


