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Wattsenglish – angličtina pre deti s native metodikou 
Online prihlásenie tu: 

http://wattsenglish.empire-skola.sk/online-prihlasenie/  
 

O čom je náš projekt spolupráce so školou? 
Cieľom našej spolupráce je poskytnúť komplexné riešenie jazykového vzdelávania pre školu, ktorú deti navštevujú. 
V snahe o úzku partnerskú spoluprácu zostavujeme projekt spolupráce, ktorý realizujeme v priebehu školského roka. 
Projekt zostavujeme na základe analýzy potrieb žiakov po konzultácii s vedením školy.  

 
Čo našim študentom poskytujeme? 

 Možnosť zdokonaľovať sa v anglickom jazyku pod vedením kvalifikovaného native lektora alebo slovenského 
metodika/lektora, ktorý na hodinách vytvára autentické bilingválne prostredie 

 Pútavé a zábavné hodiny, ktorých obsah je v súlade so školským vzdelávacím programom  

 Možnosť napočúvať si a osvojiť autentickú výslovnosť 

 Vytvorenie pozitívneho vzťahu k anglickému jazyku a zvýšenie motivácie detí v jeho ďalšom štúdiu 

 Bohaté učebné materiály zostavené tímom profesionálnych pedagógov a lingvistov, viac info na 
www.wowenglish.sk  

 Vstup do online platformy s možnosťou ďalšieho zdokonaľovania sa 

 Mesačné reporty rodičom našich študentov s podrobným popisom prebratého učiva 

 Videonahrávky z výučby  

 Prípravu na medzinárodné skúšky z anglického jazyka 

  
WATTSENGLISH PROGRAMY (Krúžky) v ZŠ  
 
Angličtina ako voľnočasový krúžok  
Výučba prebieha v poobedných časoch priamo v škole. Hodiny prebiehajú zábavnou formou a dôrazom na komunikačné 
zručnosti detí. Náplň hodín je v súlade so ŠVP, to znamená, že témy Wattsenglish výučby sú naviazané na tematické 
okruhy hodín angličtiny, ktoré majú deti v rámci vyučovania. 
  
Pre deti vo veku 6 -14 
Dĺžka hodín: 45 minút 
--------------------------------------- 
Variant A 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Cena native lektor: €139/dieťa /polročne (30 garantovaných hodín/šk. rok), Veľlkosť skupiny 8 -12 detí 
Cena slovenský lektor: €99/dieťa /polročne (30 garantovaných hodín/šk. rok), Veľlkosť skupiny 12-15 detí 
 
Variant B: 
Intenzita: 2-krát týždenne 
Cena: €278 /dieťa/polročne (60 garantovaných hodín/šk. rok), Veľlkosť skupiny 8 -12 detí 
Cena slovenský lektor: €198 /dieťa/polročne (60 garantovaných hodín/šk. rok), Veľlkosť skupiny 12-15 detí 
 
 
 

http://www.wattsenglish.com/
http://wattsenglish.empire-skola.sk/online-prihlasenie/
http://www.wowenglish.sk/


                                                                                                             

    
 

WattsEnglish Slovakia s.r.o. 
pri Starej Prachárni 14, Bratislava 
www.wattsenglish.com/sk/ 

www.wattsenglish.com/sk 
 

Prípravný kurz na medzinárodné Cambridge skúšky 
Kurz, prebiehajúci v poobedných časoch, je určený pre deti vo vyšších ročníkoch a jeho cieľom je príprava a absolvovanie 
medzinárodných Cambridge skúšky YLE/KET. Súčasťou výučby je priebežné testovanie, ktoré oboznamuje deti s priebehom 
a formou skúšok rovnako ako aj ich celkovou pripravenosťou na ich absolvovanie. Po ukončení prípravy zastrešíme 
organizáciu skúšok. 
 
Pre deti vo veku 8 – 14 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Dĺžka hodín: 45 minút  
---------------------------------------- 
Variant A: 
Intenzita: 1-krát týždenne 
Cena: €139/dieťa /polročne (30 garantovaných hodín/šk. rok) ), Veľlkosť skupiny 8 -12 detí 
Cena slovenský lektor: €99/dieťa /polročne (30 garantovaných hodín/šk. rok) Veľlkosť skupiny 12-15 detí, 
 
Variant B: 
Intenzita: 2-krát týždenne 
Cena: €278 /dieťa/polročne (60 garantovaných hodín/šk. rok) ), Veľlkosť skupiny 8 -12 detí  
Cena slovenský lektor: €198 /dieťa/polročne (60 garantovaných hodín/šk. rok), Veľlkosť skupiny 12-15 detí 

 
Afterschool club s native lektorom 
V tejto forme kurzu, prebiehajúcemu v poobedných hodinách, majú deti možnosť popri hodine angličtiny aj efektívne 
tráviť čas s native lektorom a zdokonaľovať sa v konverzácii pri rôznych edukačných aktivitách. Cieľom kurzu je zlepšovanie 
komunikačných zručností detí v reálnych životných situáciách a vytváranie pozitívneho vzťahu k jazyku ako takému. 
Pre deti vo veku 6 – 14 
Intenzita: 1-krát týždenne  
Dĺžka hodín: 90 minút 

Cena: €59 mesačne/dieťa (minimálne 18 detí v skupine)  

 
Intenzívne anglické dni s native lektorom 
Intenzívny anglický deň nie je len o angličtine. Umožňuje deťom zažiť napríklad hodinu matematiky alebo prírodovedy celú 
vedenú v anglickom jazyku a uvedomiť si tak, že angličtina nie je len predmetom v škole ale aj reálnym prostriedkom na 
objavovanie sveta. 
  
Pre deti vo veku 6 – 14 
Rozsah výučby: 4 vyučovacie hodiny 
Dĺžka hodín: 45 minút  
-------------------------------------------------------- 
Variant A: 
Veľkosť skupiny: 20 a viac detí 
Cena: €14, 90/dieťa 
Variant B: 
Veľkosť skupiny: 13 -19 detí 
Cena: €19, 90/dieťa 
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LETNÉ DENNÉ JAZYKOVÉ TÁBORY s native lektorom  

Už 3. rok ponúkame deťom možnosť zostať aj počas letných prázdnin v styku s angličtinou, a pritom sa skvele zabaviť. 
Celodenný program pod vedením native lektora a slovenského vedúceho. Zábavné hodiny angličtiny striedajú rôzne 
pohybové aktivity ako hodiny tanca, vybraného športu a tiež kreatívne krúžky pod vedením profesionálov. Záverečná 
show pre rodičov je ukážkou toho, čo sa deti počas celého týždňa naučili a čo zažili. 
 
Viac informácii na http://www.wattsenglish.com/sk/detske-letne-tabory/denne-tabory-anglictiny/  alebo si pozrite 
videopozvánku do táborov: 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=ExnZLBPSkQA  
 
Pre deti vo veku: 3 – 12 rokov 
Intenzita: týždenný turnus  
Cena: €139 /dieťa  

 
V čom sú učebné materiály Wattsenglish unikátne? 

  
www.wowenglish.sk 
Komunikujú s dieťaťom prostredníctvom skutočnej ľudskej tváre a 

postavy 
 deti zapájajú viac zmyslov a využívajú emocionálnu pamäť, čím je učenie efektívnejšie, 

dieťa si vždy spája reč so živou tvárou, dôležitá je pre neho mimika ; zatiaľ čo väčšina učebníc pracuje so statickým 
výrazom tváre ( popr. len s úsmevom či smútkom ) , Stevova tvár vyfotená v učebniciach Wattsenglish má desiatky 
výrazov, 

 často sa pri výučbe využívajú videá - podľa psycholingvistických štúdií si človek lepšie osvojuje reč od konkrétneho 
človeka ( rodeného angličana ) , ktorého verbálny prejav je tu navyše podporený nielen mimikou , ale aj rečou tela, 
ktorá je pre deti veľmi dôležitá. 

Ponúkajú interaktivitu s anglickým lektorom 
 vo výučbových videách sa anglický lektor obracia na deti a vyzýva ich k verbálnym i neverbálnym reakciám, 

deti si precvičujú správnu výslovnosť a trénujú zručnosti počúvania, 
každá hodina je vďaka moderným technológiám obohatená o kontakt a interakciu s anglickým lektorom. 

Obsahujú detailné metodickú prípravu na každú jednotlivú lekciu 
 80 lesson plans na celý rok, 
 po minútach spracovaný postup všetkých aktivít , používaných pomôcok , videí , pesničiek atď. 

 
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na marta.synakova@wattsenglish.com  
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