
Letní kurzy pro děti 2013
Jazyková škola JILL

Desatero PRO důvodů účasti na 
Paintball English:

1 Angličtina je nejpoužívanějším 

jazykem na světě a už na ni nelze 

zapomínat ani o prázdninách

2 Naučíte se používat angličtinu v 

praxi a při zdravém stresu

3 Spojte výuku jazyka se sportem a 

zábavou

4 Dopoledne uděláte něco pro svou 

duši, odpoledne něco pro své tělo

5 Paintball je všestranný sport, který 

vyžaduje nejen rychlost, sílu a fyzickou 

kondici, ale i chladnou hlavu

6 Při Paintball English se naučíte 

teamové práci a taktice

7 Paintball je netradiční sport, který 

zaujme i ty, kteří sport ze srdce 

nenávidí

8 Na tomto sportu je nejlepší, že 

vydáte neskutečné množství energie a 

spálíte spoustu kalorií, ale v zápalu hry 

si neuvědomíte sebemenší námahu

9 Paintball English je pro všechny 

věkové skupiny

10 Důležité je anglicky mluvit, důležité 

je angličtinu poslouchat, důležité je číst 

a psát v angličtině a o prázdninách je 

důležité se také bavit
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Každý rok do naší školy přicházejí noví 
žáčkové a studenti, kteří mají nabitější a 
nabitější program. Je stále těžší skloubit 
náš program s jejich, i když je nám jasné, že 
sportovat je stejně tak důležité jako učit se 
jazyk, hrát na nějaký hudební nástroj, či se 
jinak kreativně vzdělávat.  Proto jsme si 
řekli, že Vám alespoň v jednom bodě 
rozhodování ulehčíme, a to tak, že spojíme 
angličtinu se sportem a vlastně i zábavou.  
Ideální příležitostí je nám pro to léto, kde 
mají děti více volna a my bychom měli šanci 
na ně důsledněji působit. 

Proč spojit výuku jazyka se sportem?

Pro lepší představu se podívejte na videa:

Hudební paintball kompilace

Česká paintballová liga

Trénink

http://navratdoreality.cz/?p=view&id=13298
http://www.youtube.com/watch?v=BHHZ1ZqDACs
http://www.youtube.com/watch?v=HtIu-56IIxM


Bezpečnost
Velký důraz se při paintballu klade na bezpečnost. Všichni hráči i rozhodčí musí nosit ochrannou 

masku, která chrání obličej a oči, nikdy ji nesmí sundávat v hrací zóně a musí pečlivě dbát na 

zajišťování značkovači při odchodu ze hřiště.

Co je Paintball English?
hodně vytížení a přemýšleli Osobně jsme vyzkoušeli 
jsme proto o zábavě, kterou několik sportů a Paintball Paintball English není jen 
bychom mohly s výukou jednoznačně zvítězil. Výuku příměstský tábor, kde děti 
angličtiny spojit. anglického jazyka budeme mimo jiné dostanou několik 

t a k é  k o n c i p o v a t  t a k ,  slov v angličtině, ale jedná se 
abychom se 75% času o intenzivní kurz angličtiny s 
věnovali mluvení. Hodláme l i m i t o v a n ý m  p o č t e m  
také děti motivovat, aby se i účastníků.
mimo paintball snažili k Počet hodin intenzivní výuky 
v y š š í m  v ý k o n ů m  v  angličtiny denně – 3
angličtině. Chystáme pro ně Počet hodin výuky angličtiny 
teamové práce a soutěže, v praxi denně – 3
kde budou moci po celou Vaše děti, tedy dostanou 
dobu kurzu získávat odměnu výuku anglického jazyka, 
v podobě želatinových která odpovídá půlročnímu 
kuliček na Paintball, které kurzu anglického jazyka. 
využijí v závěrečné bitvě. Uvědomujeme si, že naši 

studenti jsou ve školním roce 

Účastníky kurzu budeme rozdělovat podle věku a úrovně anglického 
jazyka do následujících skupin a termínů:

Paintball English (7-11) 15.7. – 19.7.2013
Paintball English (12-14 let) 22.7. – 26.7.2013

Paintball English (7 - 11) 29.7. – 2.8.2013
Paintball English (14-18) 12.8. – 16.8.2013

Paintball English (12 – 14 let) 19.8. – 23.8.2013

Zde naleznete odpovědi na Vaše dotazy 
o Paintballu

ź Jazyková škola JILL podniká tento projekt ve 
spolupráci s PAINTBALLGAME.CZ

ź Co to vlastně Paintball je? 
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/

ź Jaké vybavení budete potřebovat? 
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/

ź Jaké herní varianty v paintballu existují? 
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/

ź Jaké hřiště budeme využívat? (Paintball Beroun) 
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/

ź Hala – www.tenisovahalaberoun.cz

PROGRAM JEDNOTLIVÝCH 
KURZŮ (vždy Pondělí až 

Pátek)

ź Výuka angličtiny (+ přestávka na 
svačinu): 9:00 - 12:00

ź Oběd: 12:00 – 13:00 
ź Paintball: 13:30 -17:00 (4 dny v 

hale, 1 den v  lomu u Tetína)

http://www.paintballgame.cz
http://www.paintballgame.cz
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/
http://www.paintballgame.cz/cs/pruvodce/
http://www.tenisovahalaberoun.cz

	Page 1
	Page 2

