Angličtina od prvního slova Jak začít?
(původně Angličtina od začátku)
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.

Mnohokrát děkuji za krásné nápady, některé od vás už užívám, skvěle fungují. JP
Rozhodně nejsem zklamaná a už jsem se přihlásila na další :) JV
Děkuji za skvělé školení :-) Dalo mi mnoho užitečných rad a informací!!!! Jste jednička :-) EF
Váš kurz byl úžasný a moc mě bavil. V budoucnu určitě všechny aktivity využiji jak v anglickém
tak i v českém jazyce EN
Na bývalé škole jsem dělala s dětmi angličtinu od MŠ podle Vašich kurzů Angličtina pro
nejmenší a posun dětí s angličtinou byl neskutečný! Na nové škole mají angličtinu až od 3. třídy
a je to mnohem náročnější, ovšem mají názor, že dříve se stejně nic nového nenaučí, že jim to
stačí od 3. třídy, takže mé návrhy začít s AJ od MŠ neuspěl :-( Je to velká škoda! PL
Váš kurz mi hodně pomohl a inspiroval. Byl úžasný a už jsem přihlášená na další, který začíná
příští týden. Děkuji moc. EO
Moc děkuji za perfektní večery! Opravdu jsem získala nespočet nových nápadů, které ihned ve
škole s dětmi udělám. Ještě jednou děkuji!! MH
Velmi děkuji paní Doláková. Velmi mi Váš webinář pomohl, a také mě moc inspiroval. Děkuji. SC
Děkuji za pozitivní a inspirativní kurz zaměřený i hodně na mateřinky. :) Určitě v praxi využiji. JD
Paní Doláková, jste neuvěřitelná a inspirativní. Díky Vám jsem si před několika lety, kdy jsem
navštívila Váš seminář, řekla, že chci učit jinak. MJ
Děkuji mnohokrát za velmi inspirativní kurz. Určitě Vaše aktivity s dětmi využijeme :) VM
Moc děkuji za skvělou inspiraci. Kurz mi v mnoha věcech otevřel oči :-). BŠ
I já Vám děkuji za velmi inspirativní a pohodový kurz. Kurz byl pro mě velmi přínosný. MK
Příští týden máme jarní prázdniny a těším se, až si vyrobím nové pomůcky do angličtiny a využiji
nápady od vás při online výuce. :) Děkuji za nápady. Mám dojem, že po vašem kurzu mám
mnohem větší chuť angličtinu učit. Během kurzu jsem si uvědomila, že to nemusí být tak těžké,
jak to někdy vidíme. :) MD
Velke diky z Edinburghu. Snad nekdy dorazite. Mate muj velky obdiv, uzasna prace. Preju take
hodne stesti vsem kolegynim tady. Skvely cesky vecer s anglictinou. RP
Děkuji za úžasný kurz a spoustu skvělých nápadů. PP
Děkuji za moc milé večery plné hezkých nápadů. Lituji, že jsem neměla od školky angličtinu s
paní učitelkou jako vy. TB

Revoluční myšlenky! SB
Děkuji mnohokrát :-) Člověk má zase hned víc chuti do práce :-) LP
Děkuji za skvělé nápady. KM
Moc děkuji za úžasnou "přednášku". jdu sehnat kurz angličtiny a zdokonalit se v angličtině...
vaše podání mě "nakoplo". opravdu děkuji! SK
Byl to opravdu vynikajici kurz. Moc dekuji. JS
Děkuji moc za zajímavé nápady! JK
Moc děkuji za velmi přínosný a hlavně prakticky zaměřený kurz. PM
Paní Doláková, stávám se členem vašeho fanklubu. Děkuji moc za velmi, velmi inspirativní
večery a těším se na další. MH
Moc děkuji, vytvářím si materiály sama, jedu bez učebnic, sháním inspiraci všude možně a u vás
jsem ji našla spousty. Těším se na další kurz :-) AS
Děkujeme za úžasný kurz, hrozně moc se mi to líbilo a určitě si naplánuju i další :) NAM
Děkuji moc! Jste úžasná, ta Vaše energie a rodina musí být hodně tolerantní. Objednám si a
budu se těšit. Velký dík. S
Moc děkuji za inspirativní kurz, jdu se přihlásit na další. SI
Moc děkuji za úžasný kurz, jsem nadšená, plná inspirace. V září začnu učit dětičky ve školce
angličtinu, nevěděla jsem jak na to a Vy jste v tomto kurzu předčila mé očekávání.Jste naprosto
dokonalá a já se strašně těším na další kurz.Ještě jednou strašně moc děkuji! LD
Dakujem pekne, toto som presne potrebovala:). tesim sa na pokracovanie tohto kurzu.
Zodpovedali ste mi vsetky moje otazky, urcite budem sirit na Slovensku. NL
Velice děkuji, mnoho inspirace, něco už jsem tento týden úspěšně vyzkoušela a další tipy plánuji
využít. JP
Taky moc děkuji. Jako učitelka angličtiny začínám, tak jsem vděčná za vaše tipy a rady! JB
Moc děkuji za úplně jiný přístup, budu se snažit k vám přivést i naše učitele. MK
Děkuji za 3 podnětné večery plné zajímavých informací. HD
Moc děkuji za seminář, už jsem kolegyni hlásila, že je to moc super, tak třeba na dalším
pokračování bude se mnou i ona. Tp
Děkuji za velice přínosný webinář. Toto by mělo být povinné:) JJ
Moc děkuji za úžasný kurz a spoustu nápadů do praxe :-) RR
Velice Vám děkuji! Jsem z tohoto webináře úplně v úžasu. Ještě jsem se nezúčastnila takto
podnětného semináře, který by mi dal tolik nápadů do výuky. Už se moc těším na zítřejší díl.
Teď ani nemůžu jít spát, protože musím předělat přípravu na zítřejší angličtinu a hned využít
Vaše skvělé nápady! Opravdu moc děkuji a přeji krásný zbytek večera :-) ZH
ĎAKUJEM! Ja zasa nezaspím, takaá som nadšená! AD

Mockrát děkuji. Zase mě Vaše rady obohatily. Už se těším na zítra. KK
Také moc děkuji za úžasné inspirace do výuky anglického jazyka. ZL
Super nápady. Určitě využitelné i mimo angličtinu. KV
Moc děkuji za užitečné rady a motivaci k práci. JP
Moc Vám děkuji, bylo to parádní. :) MT
I já moc děkuji, bylo to neskutečně přínosné. ;-) MA
Velmi děkuji, ohromná inspirace, jsem nadšená. LF
Úžasný seminář!!! Děkuji, budu šířit a těším se na další setkání! RH
Moc děkuji, bylo to úžasné. AŽ
Moc děkuji za perfektní webinář :-) LH
Kurz vřele doporučuji=) určitě stojí za to. HK
Rozhodně doporučuji všechny kurzy i materiály, čerpám z kurzu doteď a to jsem na něm byla
cca před rokem!
Anglictina od zacatku = urcite je senzacni a nabita inspiraci. Vrele doporucuji!!! JF
Angličtina od začátku je skvělá! Určitě vřele doporučuji :-) LP

