
American Academy Summer School je ideální pro 
všechny chlapce a děvčata s jakoukoli úrovní angličtiny, 
kteří se chtějí zdokonalovat v mluvené a gramatické části 
jazyka v přátelském prostředí. Ranní program zahrnuje 
ESL (angličtina jako druhý jazyk). Studenti budou cvičit 
čtení, psaní, poslech a konverzaci. Studenti budou 
rozděleni do skupin podle úrovně angličtiny. Předchozí 
znalost jazyka není k účasti na Summer School nutná. 
Druhým programem je STEM American Academy 
Summer School, který se kromě zdokonalení angličtiny 
zaměřuje na technologie, jako jsou robotika a různé 
obory IT.

VÍCE NEŽ LEKCE ANGLIČTINY 
Naše Summer School dětem nabízí více než jen výuku 
angličtiny. Po ranních interaktivních programech 

a  obědu se všichni věnují tradičním aktivitám. Tyto 
aktivity obsahují spoustu obohacujících zážitků, které 
probouzí v dětech zvědavost a chuť se učit, tvoří nová 
přátelství a hezké vzpomínky v přátelském a bezpečném 
prostředí. 

Odpolední aktivity zahrnují sporty jako volejbal, 
basketbal, vybíjená, střelba z luku, pěší turistika a další. 
Pro naše umělecky nadané studenty máme připraveny 
projekty, jako jsou mandaly, kreslení, malování nebo 
jiné kreativní aktivity. 

Summer School nabízí v průběhu týdne dva výlety za 
památkami a atrakcemi v okolí… Navštívíme i muzeum 
smyslů a Muzeum fantastických iluzí.

Pokud hledáte bezpečné, finančně dostupné místo, kde budou vaše děti nadšené, zaregistrujte se co nejdříve. 
Těšíme se na naše budoucí studenty! 

AMERICAN ACADEMY IN PRAGUE 
SUMMER SCHOOL 

American Academy je škola, která vzdělává leadery budoucnosti. S naším unikátním propojením amerického 
stylu výuky a projektové výuky nabízíme studentům více než jen akademické znalosti. Klademe velký důraz na 
rozvíjení sociálních a praktických dovedností, které jsou potřebné pro úspěšný život ve 21. století. American 

Academy je místem, kde mohou studenti prozkoumat a maximalizovat svůj potenciál.

Zarezervujte svému dítěti místo na  
American Academy in Prague Summer School

SUMMER SCHOOL 
PROGRAM

–
15 000 CZK

STEM SUMMER  
SCHOOL PROGRAM

–
17 000 CZK

9:00 – 16:30 20. – 31.7. 2020PRO STUDENTY VE VĚKU 10 – 18

https://americanacademy.com/cs/


SUMMER SCHOOL NA AMERICAN ACADEMY*

*změny vyhrazeny

Každý rodič bude požádán, aby podepsal prohlášení o bezinfekčnosti dítěte. 

PRVNÍ TÝDEN DRUHÝ TÝDEN

ÚTERÝ
DOP – Podmínkové věty 
ODP – Střelba z luku, basketbal 

ÚTERÝ 
DOP – Čtení s porozuměním 
ODP – Piknik u Vltavy a lekce fotografie 

STŘEDA 
DOP – Anglický jazyk v divadelní tvorbě
ODP – Výlet na Petřín

STŘEDA 
DOP – Angličtina v divadelní tvorbě 
ODP – Art – Malování různými technikami 

ČTVRTEK  
DOP – Výslovnost a artikulace  
ODP – Art – Kreslení různými technikami

ČTVRTEK  
DOP – Psaní pro zábavu 
ODP – Vybíjená, volejbal

PÁTEK 
DOP – Kreativní psaní  
ODP – Muzeum čokolády

PÁTEK 
DOP – Popis v anglickém jazyce při diskuzi nad  
 uměleckými díly
ODP – Lego muzeum 

PONDĚLÍ  
DOP – Interaktivní hry na procvičení paměti 
ODP – Muzeum fantastických iluzí

PONDĚLÍ  
DOP – Diskuze o aktuálním dění ve světě  
ODP – Muzeum smyslů 

přihlásit se

    STEM PROGRAM ZAHRNUJE MIMO JINÉ AKTIVITY JAKO:
        OZOBOTI
        LEGO ROBOTI
        SAMLABS

+420 703 141 010 study@americanacademy.com

https://www.survio.com/survey/d/H9K3E5M8D4S9Q9A5W
https://www.facebook.com/AmericanAcademyinPrague/
https://www.instagram.com/aaprague/

