Angličtina efektivně - Gramatika
Zde se můžete seznámit s názory účastníků webinářů-kurzů. U komentářů jsou uvedeny pouze
iniciály jmen, kterými se přihlásili, protože ne všech jsem se stihla zeptat na svolení jejich slova
uvádět. Věřím, že nikomu z nich to nebude vadit.
S Vámi, paní Doláková, není žádný čas ztracený ❤ LV
Neuvěřitelné! Klobouk dolů! IB
Několikrát odzkoušeno, výborná aktivita :-) T
Paní Doláková, děkuji za všechny 3 vzdělávací večery. Pro mě byly inspirativní a přínosné:) IB
Možno využít i pro logopedii! SC
Děkuji za nesmírně přínosný a inspirativní webinář! AP
Moc děkuji za super kurz! A těším se na příští! OH
Děkuji mnohokrát, bylo to moc fajn a zase mám sílu pokračovat dál :-) T
Vaše materiály děti milují.... JF
Děkuju vám moc, paní Doláková, za to, že jsou vaše semináře vždy nabité praktickými nápady, že
se nezdržujete teorií (jak to na mnohých webinářích bývá). Od vašeho webináře se mi dostalo
přesně to, co jsem očekávala - už jsem s vámi kdysi měla offline seminář o výslovnosti a
poznatky/materiály používám stále. Děkuji vám moc a těším se na další nápady ;) SK
DĚKUJI, bylo to senzační... Byl to můj druhý kurz a určitě ne poslední :) ML
Dnes jsem, díky Vám, byla ve škole do 17.30 :-) Spinnery, přítomný čas prostý, ... vše
zalaminováno. Děkuji moc za všechny nápady. PL
Děkuji za naprosto super přínosný večer, těším se na zítra :-) NK
Děkuji moc za oba semináře, opět paráda, na materiály už se těším jak malé dítě na Ježíška :) HJ
Mockrát děkuji za velmi užitečný kurz. Jsem velmi spokojena! Bylo to super. KH
Děkuji za perfektní inspiraci, materiály, rady atd. MR
Moc děkuji, bylo to přínosné a odnesla jsem si spoustu inspirace. TH
Mockrát děkuji za tento kurz. Bylo to velmi poučné, inspirující a zábavné. Už nyní vím, že navštívím
další. Ještě jednou moc díky!! JF

