
Angličtina od prvního slova Jak dál? 
 (Původně Angličtina od začátku – jak dál?) 

 

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. 
 

Nepřeberné množství nápadů a podnětů... Ideálně před prázdninami, abyste měli čas všechno 
vstřebat a připravit. BF 

Kurzy jsou suprové, pohodové, plné hromady nápadů. DD 

Jděte do toho ;) nepřeberné množství úžasných nápadů, luxusně zpracovaných materiálů. Tisknu, 
laminuju, lepím a aktivně používám s dětmi, ty to baví a jsou velmi spokojené. SI 

Kurzy jsou naprosto úžasné, inspirující, plné užitečných materiálů i pro začínající učitelé. Vřele 
doporučuji, nebudete litovat. :) AB 

Oproti ostatním jsem žabař, ale díky paní Dolákové se cítím jistě. Její přístup a podání je opravdu 
pro všechny. Inspirací a nápadů je zde hodně a dají se používat nejen v angličtině, ale i v běžném 
provozu u nás ve školičce. Už jdu kupovat gumičky, to je super nápad... Děkuji za každou minutu a 
všechny inspirace... Paní Doláková je úžasný člověk a její pozitivní podání a předávání informací 
nadchne každého... Děkuji a těším se na další "shledání"... SK 

Stále nové a nové nápady, nepřeberné množství materiálů. Kurzy jsou perfektní. Děkuji moc. -:) 
MZ 

Kurz je plný praktických nápadů. Paní Doláková je bezedná studnice inspirace a vše má osobně 
vyzkoušené. Kurz navazuje na balíčky připravených materiálů, které lze zakoupit po absolvování 
kurzu za zvýhodněnou cenu. LV 

Moře nápadů, úkolů, aktivit, které jsou zábavné jak pro děti, tak pro učitele. Teď už jenom 
laminovat a vše si řádně nachystat. Moc děkujeme :) KC 

Na kurzy pani Sylvie Dolakovej som natrafila uplne nahodou.  Od prvej hodiny to bola "laska na 
prvy pohlad":).  Nadchla ma svojim metodickym pristupom a detailnym vnimanim danej temy v 
anglictine. Ponukla mi presne to co som hladala. Napady na hry a aktivity ktore deti na 100% 
zaujme a budu sa tesit na kazdu hodinu. NL 

Angličtina spojená s pohybovými a motorickými aktivitami děti ohromně baví, děkuji za všechny 
skvělé tipy. Moc děkuji. Podělím se o zkušenosti s kolegyněmi a budu kursy vřele doporučovat. JS 

Kurz sviští v příjemném tempu. Nápady jsou ihned použitelné ve výuce. Velmi přínosné jsou i 
zkušenosti z praxe a také metodiky výuky cizího jazyka obecně. Děkuji. HŠ 

Rozhodně doporučuji všem, nápady jsou velice přínosné pro praktickou výuku nejen cizího jazyka, 
ale dají se využít i v ostatních předmětech. Za kurzy i materiály děkuji, ráda se ještě někdy 
zúčastním. I 

Kurzy jsou velice přínosné, nabízí spoustu využitelných nápadů, materiálů, rad. Materiály lze 
zakoupit na eshopu. Paní Doláková je profesionální, vytváří na kurzech příjemnou atmosféru.   AP 

Děkuji za krásné webináře paní S. Dolákové, absolvovala jsem jich více a všechny byly velmi 
přínosné. Vřele doporučuji! HK 



Dekuji za spoustu konkretnich napadu, nametu, materialu a  praktickych rad. Kurzy pani Dolakove 
doporucuji jako nezbytnou vybavu pro ucitele (nejen) anglictiny... DT 

Děkuji za všechny Vaše kurzy, které jsou velmi příjemné a nabité nápady. Vůbec nechápu, kde 
stále hledáte inspiraci! :-) Je spousta školení, na které se časem "zapomene". Na tyto kurzy se ale 
zapomenout nedá, velmi ráda se jich účastním opakovaně a stále jsou velmi příjemné a přínosné. 
Zaujatě je poslouchaly také mé děti i na youtube kanálu :-) Děkuji a přeji dobrou noc! PL 

Moc děkuji za příjemně strávené večery plné inspirace. Budu se těšit na další kurz(y). :-) KK 

Děkuji Vám za inspirace a neustále chrlící nadšení! Doufám, že se zase setkáme a další kurzy 
ráda doporučím ostatním. VL 

Děkuji za velké množství nápadů a úžasné aktivity. IJ 

Moc děkuji za krásný seminář. Vše bylo moc přínosné a vaše materiály s chutí používám. PF 

Bolo to super!!!Ďakujem veľmi pekne!!! AH 

Moc děkuji za prima kurz a jsem sama zvědavá na zpětnou vazbu paní ředitelky :-) DS 

Děkuji za inspiraci. Mám na čem zapracovat. HJ 

Děkuji moc za dnešní večer, odnesla jsem si opět nějaké nápady a už se těším, až je vyzkouším... 
EO 

Děkuji za vše a hlavně za další úžasné materiály, jsem nabitá a už se těším, až to dětem předám. 
ZL 

Velmi vzácný čas, paní Doláková. Smekám před Vámi. Naposledy jsem Vás viděla před 20 lety a 
konstatuji, že se vůbec neměníte. Děkuji. MWR 

Velice děkuji za spoustu nové inspirace, i za materiály. Moc se těším, až zase vše vyzkouším. 
Věřím, že se opět uvidíme na dalším semináři. ZH 

Skvělé! Krásná inspirace. BR (vyučující na PedF) 

Děkuji. Bylo to úžasné, hodně inspirace. Těším se na zítra. L 

Všechny tipy využiji, efektivní jsou pohybové aktivity. Velké díky! MK 

Děkuji za přínosné nápady a doporučení do výuky. Rozhodně spoustu nápadů využiji. Moc děkuji! 
LM 

Děkuji za velmi pěkné tři večery se skvělými nápady, budu se těšit na další setkání. IŘ 

Moc děkuji za všechno, načerpala jsem opravdu hodně zkušeností a cenných informací, které 
mohu využít i u obhajoby mojí práce o výuce AJ v MŠ :) Už se těším na další kurz! AU 


