
Sedmikráska Brno
Mateřské centrum

za tým MC Sedmikráska se na Vás těší - Mgr. Hana Kysilková (lektorka)
Lektorka německého jazyka získala své znalosti díky dlouhodobému pobytu v německy 

mluvících zemí, studiem germanistiky a pedagogiky na FF MU a na studijním pobytu
v Rakousku. Má dlouhodobé zkušenosti s individuální výukou němčiny, ale i se skupinovou 

výukou ve spolupráci s jazykovými školami. Svoji pedagogickou práci (praxe 18 let) prohloubila
díky lektorské činnosti v univerzitním středisku pro studenty se specifickými potřebami, 

kde je trpělivost a individuální přístup na prvním místě. Své jazykové dovednosti
 průběžně doplňuje nejen v pracovní sféře, ale i dalším vzděláváním např. Zertifikat Deutsch C2.

v LIBOVOLNÝ DEN - dle domluvy s lektorem
pro všechny stupně pokročilosti

v Mateřském centru Sedmikráska Brno z.s.
Oblá 51, Brno - Nový Lískovec
(případně po osobní domluvě u lektora)

Kurz je určen pro všechny, kteří si chtějí své znalosti němčiny zopakovat, udržet 
či výrazně prohloubit. Pro všechny ty, kteří chtějí překonat jazykovou bariéru a

zažít příjemnou německou konverzaci v přátelském prostředí.

Přihlášky a další informace na:
www.mcsedmikraskabrno.cz,
e-mailu:  mcsedmikraska@volny.cz
v MC Sedmikráska na Oblé 51,

nebo na mob.: 773 907 909 

Co nás čeká?

cena (za 16 lekcí po 60 min.)
individuální hodina za 480 Kč/osobu = 7.680 Kč

skupinová hodina za 420 Kč/osobu/lekci = 6.720 Kč (při min. počtu 2 osob)

NĚMČINA
PRO DOSPĚLÉ I DĚTI

Slovo lektorky: „Jsem lektorka „mluveného slova“, tj. upřednostňuji mluvení a
vzájemnou konverzaci. Součástí výuky je i práce s krátkými texty, poslechy a písemný
projev. Obsah výuky a tempo samozřejmě přizpůsobuji požadavku klienta. Pracuji s
více studijními materiály a cizojazyčnými texty, které jsou zahrnuty v ceně. Mým
mottem je „opakování matka moudrosti“ a řídím se tím i ve výuce za účelem lepšího
osvojení nových znalostí. Jsem trpělivá, dynamická a respektuji individuální přístup a
přání klienta. Nabízím i výuku a doučování dětí.

Hraní situačních rolí, rozmanité metody práce s cizím jazykem, pestré studijní a
pracovní materiály, zábava a hlavně otevřenost a odhodlání, učit se a zažít něco nového.
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