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Maturita z angličtiny v šestnácti? 

NO PROBLEM!

Angličtině se 
věnuji každý den
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Vážení rodiče, milé děti,

někteří z Vás drží náš časopis poprvé v ruce, a proto mi dovolte 
krátce představit naši školu. V České republice již 15 let učíme děti 
anglicky metodou Helen Doron English, kterou v roce 1987 vyvinu-
la britská pedagožka a lingvistka Helen Doron. Že se jedná o velice 
úspěšnou metodu, kterou si studenti u nás velmi oblíbili, dokazují 
jejich skvělé výsledky. V současné době můžete v České republice 
najít naše výuková centra na více jak 80 místech, do kterých pravi-
delně dochází okolo 9000 studentů. 

Rok 2019 je pro nás všechny velmi výjimečným a zapíše se do his-
torie naší školy v Česku hned několika významnými událostmi. Na 
jaře se nám podařilo otevřít největší výukové centrum Helen Do-
ron English v Evropě a udělalo nám velikou radost, že na slavnost-
ním otevření nechyběla sama zakladatelka metody Helen Doron. 

Dalším letošním mezníkem je pro nás fakt, že jsme poprvé vyjeli se 
studenty na jazykový pobyt do Londýna, aby měli možnost si své 
znalosti ověřit a potrénovat přímo v „terénu“. Abychom pro naše 
žáky mohli zajišťovat komplexní služby i při dalších cestách 
do Velké Británie, založili jsme cestovní kancelář.

Stejně jako v předešlých letech jsme i toto léto uspořádali celou 
řadu anglických táborů – ať už příměstských či pobytových. Už 
6 let s námi děti jezdí na stanový tábor na Slezskou Hartu. A právě 
na tomto místě, v krásném prostředí velké přehrady jsme letos 
na jaře společně s paní Helen Doron položili základní kámen pro 
vybudování nového centra pro mezinárodní tábory. Naší společnou 
vizí je postavit na Slezské Hartě anglickou vesničku, kam se budou 
sjíždět děti z celé Evropy a trávit léto s angličtinou pod vedením 
našich zkušených lektorů.

Koncept Helen Doron English se však dočkal i mezinárodního 
uznání, když v americkém Las Vegas získal ocenění za nejlepší 
franšízovou značku zaměřenou na děti a vzdělávání na světě. Je to 
o to vzácnější, když víme, že ceny Global Franchise Awards získávají 
každoročně celosvětově nejlepší firmy na poli franšízového podni-
kání. Jako mezinárodní tým si velmi vážíme toho, že porota, která 

o udělení ceny rozhoduje, ocenila náš koncept kvůli jeho širokému 
mezinárodnímu zastoupení a také pro jeho velké nasazení na poli 
technologických inovací a přínosu pro pokrok ve vzdělávání. To je 
totiž přesně to, o co nám v HDE jde.

Za celý český tým mohu říci, že nás těší být součástí takové respek-
tované sítě, jakou Helen Doron English je, a díky tomu pomáhat 
v rozvoji a vzdělávání našich studentů. Budeme rádi, pokud u toho 
budete s námi.

Marek Halfar
Master-franšízant Helen Doron English pro ČR

3 Metoda Helen Doron

4 Alphaboat na obzoru

6 Rozhovor s Lucií Křížkovou

7 Nejvetší centrum HDE v Evropě 

8 Výroční konference 2019

10 Party roku v Opavě

12 Maturita z angličtiny v šestnácti

13 Nadační fond

14 Tábory

16 Pro školáky

17 Teen Buzz Radio

18 Rozhovor s lektorem

19 Komiks

Helen Doron s Markem Halfarem a jeho syny

Jazyková centra se v lidském mozku vytváří do dvou let. Podle 
toho, s kolika jazyky bude dítě v tomto věku v pravidelném kontak-
tu, tolik jazykových center se mu v mozku vytvoří. To také vysvět-
luje, proč lidé, kteří se druhý jazyk začnou učit až ve škole, obvykle 
nemluví tak plynule a mají horší výslovnost.

Více šedé hmoty

„Dvojjazyční lidé” mají navíc v jazykové oblasti mozku více šedé 
hmoty. A právě na jejím objemu závisí inteligence a paměť. Jinými 
slovy, učení se jazykům v raném věku rozšiřuje mozkovou kapacitu 
využitelnou do budoucna nejen pro jazyky, ale i pro další studium. 
Tyto poznatky potvrzuje i studie doktora Glena Domana, ředitele 
Institutu pro vývoj lidského potenciálu. Podle ní je nesmírně důle-
žité začít s jazyky ještě v době, kdy náš mozek roste, to znamená do 
sedmého roku života. Důležitou podmínkou přitom je, aby veškeré 
podněty byly předkládány hravou formou.

Revoluce ve výuce

A právě výzkumu doktora Domana využívá metoda výuky Helen 
Doron, původem britské lingvistky a pedagožky. Ta před více než 
30 lety způsobila revoluci ve výuce angličtiny tím, že vyvinula me-
todu, která napodobuje způsob, kterým se batolata učí svůj mateř-
ský jazyk. Dnes je její program, známý jako Helen Doron English. 
Jde o mezinárodní franšízovou síť se zastoupením ve 37 zemích 
světa nabízející kurzy pro děti ve věku od 3 měsíců do 19 let.

Já umím
anglicky!
  A co Ty?

Děti ji milují!
Kurzy Helen Doron English jsou založeny na čtyřech 
základních principech, které přispívají k nespornému 
úspěchu metody.

Opakovaný poslech 
Poslech podkresových nahrávek v domácím prostředí 
zajišťuje neustálé vystavování dítěte anglickému jazyku. 
Naši studenti mají k nahrávkám přístup prostřednictvím 
originální aplikace Stream. 

Pozitivní podpora 
Když vaše dítě řeklo své první slovo, dali jste najevo 
radost. S Helen Doron English se děti učí stejným způ-
sobem jako svou mateřštinu – se spoustou 
povzbuzování.

Výuka v malých skupinkách 
Programy Helen Doron English jsou vyučovány 
v malých skupinách od 4 do 8 studentů. Výzkum 
potvrdil, že takové studium přináší lepší výsledky než 
individuální výuka.

Oddaní učitelé a zábava 
Učitelům Helen Doron English záleží na tom, aby si děti 
odnesly z hodin co nejvíce. Jejich nadšení přirozeně 
přechází na děti, které se nemohou dočkat další hodiny.

Kdy začít s výukou druhého jazyka? Otázka, kterou 

řeší snad každá maminka. Správná odpověď 

existuje, stačí vědět, jak funguje dětský mozek.
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Je všeobecně známo, že Helen Doron 
English neustále rozšiřuje, zdokonaluje 
a také doplňuje nabídku kurzů pro děti 
a teenagery. Ti se tak stále mohou těšit na 
nejrůznější novinky, které nedovolí, aby pro 
ně výuka angličtiny zevšedněla. To bude 
cílem zcela nového kurzu pro děti od 7 do 
10 let s názvem Alphaboat, který na svou 
dobrodružnou plavbu vyrazí v září. A je se 
na co těšit.

O čem Alphaboat je?

Hlavním hrdinou příběhu, který děti během 
celého kurzu sledují, je člun jménem Alpha-
boat, kterého potkala nepříjemná událost. 
Ztratil paměť a také všechna písmena ze 
svého názvu. Ukradl mu je skřítek Rumpel-
stiltskin a ukryl je na různých ostrovech. Při 
jejich hledání potkávají Alphaboat a jeho 
přátelé – kocour Nat a pes Polly, spoustu 
zajímavých postav. Během svých cest se 
setkají s filmovými hvězdami, DJem, repor-
térem a mnoha dalšími. „Kurz tvoří osm 
přibližně 10minutových epizod, během kte-
rých se studenti seznámí se slovní zásobou 
1200 slov.  Dále se naučí 16 originálních 
moderních písniček, které jim pomohou 
snadněji si zapamatovat slovíčka a grama-
tiku,“ říká Barbora Tošenovská, manažerka 
Helen Doron English.

ALPHABOAT
na obzoru!

Velký důraz klade tento kurz také na 
osvojení si fonetického systému anglické-
ho jazyka. Jeho zvládnutí je důležité pro 
správnou výslovnost. Ne všechny hlásky vy-
skytující se v angličtině existují i v češtině, 
proto je třeba se je naučit, což může být 
pro české mluvčí obtížné. Navíc, výslovnost 
slov velmi často nekoresponduje s tím, jak 
se píší. Ke zvládnutí správné výslovnosti se 
běžně používá tzv. fonetická abeceda (IPA). 
Jde o zvukovou abecedu, ve které jsou 
jednotlivé hlásky vyjádřené symboly, které 
se studenti musí naučit. „V našich kurzech 
se však učí číst i velmi malé děti, pro které 
by bylo nezáživné se fonetickou abecedu 
učit.  Proto jsme její symboly nahradili 
barvami, jež jsou skvělou pomůckou pro 
výuku. Pamatují se totiž lépe než všelijaká 
pravidla nebo symboly,“ vysvětluje Barbora 
Tošenovská. 

A jak to vypadá v praxi? Na speciálně vy-
tvořených kartách jsou písmena vybarvena 
podle toho, jak se vyslovují. Například růžo-
vá barva písmen znamená výslovnost /əʊ/ 
třeba ve slovech go nebo goat. Tento zvuk 

však může být ve slovech zapsán nejrůzněj-
šími písmeny, např. o, oa, ow. S kartami se 
pak dají hrát různé hry či dělat pohybové 
aktivity. Děti se tak postupně učí pravidla 
výslovnosti bez memorování a opět způso-
bem jim blízkým.

Rozvoj na více frontách

To však není vše. Děti se během kurzu Al-
phaboat učí nejen mluvit anglicky, ale zdo-
konalují se i v jiných oblastech. Procvičují 
si totiž také čtení a psaní. A samozřejmě si 
při tom užijí spoustu legrace. Lektorům při 
výuce pomáhá aplikace Helen Doron Read. 
Jde celkem o 32 digitálních knih seřazených 
podle jazykové náročnosti do 8 poliček 
virtuální knihovny. Jak asi tušíte, knihy na 
první poličce jsou nejjednodušší – obsahují 
slova, v knihách na osmé poličce čtenáři 
najdou již složitější komplexní příběhy. 

na
pro

S kurzem Alphaboat získáte:
40 lekcí (60 minut)
1x DVD + 4x CD (v digitální verzi v aplikacích 
Helen Doron Stream nebo Kangi Club)
4x Workbook
1x Script Book
Přístup k Alphachatu
Přístup k Helen Doron Stream
Přístup do Kangi Clubu
Batůžek
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A kde je ta zábava? V podstatě na každé stránce knihy, protože 
všechny jsou interaktivní. Děti se tak mohou učit číst bez pomoci 
někoho dospělého, což už samo o sobě je zábavné. Funguje to tak, 
že na každé obrazovce vidí malí studenti text v podobě slova, věty 
nebo delší části příběhu, který jim aplikace přečte. Jejich úkolem 
pak je to, co slyší, zopakovat. Samozřejmě si vše mohou znovu 
přehrát. Aplikace také obsahuje funkci hláskování jednotlivých slov. 
Čas strávený čtením a učením se dětem zpříjemňují legrační ilus-
trace, které při dotyku obrazovky ožívají a postavičky v nich vždy 
udělají něco vtipného. Aplikaci si již teď můžete zakoupit na Google 
Plays Store nebo AppStore.

Naprostou novinkou je pak aplikace Alphachat, jejímž prostřed-
nictvím mohou děti bezpečně chatovat s postavami z jim důvěrně 
známého příběhu a opakovat si tak nejen slovní zásobu, ale i čtení 
a psaní. A ta radost a nadšení, když jim přijde textová zpráva od 
kamarádů Nata a Polly. Základní verze této aplikace je také již do-
stupná, můžete ji ihned vyzkoušet. Je totiž volně ke stažení jak na 
Google Play Store, tak i v AppStore.

Sečteno a podtrženo. Zbrusu nový kurz Alphaboat rozvíjí děti v nej-
různějších ohledech. Pomocí příběhu budou přirozeně komuniko-
vat, díky aplikacím a zábavným pracovním sešitům se naučí plynule 
číst a psát. Absolvování kurzu je tak skvělou přípravou pro zkoušky 
Cambridge i na každodení život. Proto na nic nečekejte a již v září 
vyplujte na dobrodružnou plavbu s Alphaboat. 
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Mluvíte anglicky? Jak byste 
zhodnotila svoji úroveň?
Angličtinu se učím už od dětství, ale stále 
pluji na komunikativní úrovni.  

Vzpomněla byste si na svého prvního 
učitele angličtiny?
Určitě. Byl to pan učitel Nesporý, dochá-
zel na hodiny angličtiny do naší mateřské 
školy. Chodila jsem k němu i na navazující 
kurz angličtiny.

Dostala jste se někdy do situace, kdy 
Vám znalost nebo naopak neznalost 
angličtiny usnadnila nebo naopak 
zkomplikovala život?
Znalost tohoto jazyka mi usnadňuje život 
při každé cestě do zahraničí. Často jsem 
ale tratila na tom, že má angličtina není 
výborná. Kdybych v ní byla jistější, mohla 
jsem moderovat několik výjimečných akcí. 
Co ale není, může být. I když to jde s věkem 
složitěji, věřím, že se člověk může cizí jazyk 
naučit kdykoli. Stačí jen chtít. Já tu motivaci 
postupně ztrácím a opět zase nacházím. 
Teď jsem zrovna ve fázi, kdy se angličtině 
věnuji každý den, a to právě i díky dětem.

Jste velice aktivní a pracovně 
vytížená. Máte dvě malé děti. 
Jak se Vám daří skloubit rodinný 
život s životem profesním?
Mám to určitě jednodušší než jiné ma-
minky, které mají pevnou pracovní dobu. 
Pořad Sama doma moderuji jen čtyři dny 

v rozmezí tří týdnů, ostatní práci se snažím 
naplánovat do dnů, kdy může hlídat man-
žel. Někdy se toho sejde víc najednou, jsou 
ale týdny, kdy nemám vůbec nic a jsem 
pouze s dětmi. Ale to se stejně nezastavím, 
vždyť to zná každá maminka :).

Co je pro Vás při výchově dětí 
nejdůležitější?
Láska a trpělivost. Trpělivost obzvlášť :).

Jakou budoucnost byste si pro 
ně přála?
Moc bych si přála, aby mé děti byly zdravé 
a měly v životě štěstí na slušné lidi, to pře-
devším. Aby sportovaly, cestovaly, pozná-
valy….  Radovaly se z každého dne, vybraly 
si profese, které je uživí a budou 
je bavit. 

Proč jste se rozhodla přihlásit 
své děti do kurzů angličtiny 
už v předškolním věku?
Protože vím, že cizí jazyk se v raném věku 
mohou naučit přirozeně, bez velkého 
drilu a mohou si snadno osvojit i skvělou 
výslovnost.

Vaše děti navštěvují kurzy 
angličtiny Helen Doron English. 
Čím Vás metoda výuky podle 
Helen Doron zaujala?
Tím, že nabízí výuku už pro tak malé děti, 
v malých skupinách, a že učení probíhá 
velmi přirozeně a zábavně. Ti nejmenší 
si chodí do center Helen Doron English 
vlastně hrát. 

Co pro Vás bylo rozhodujícím 
faktorem při výběru jazykové školy?
Systém výuky, osobní doporučení, kladné 
recenze a také vzdálenost od místa bydli-
ště. 

Považujete za důležité, aby se 
děti s angličtinou seznamovaly už 
v raném dětství? Proč?
Někdo vynáší argumenty proti učení 
dalšího jazyka v raném dětství, ale já si 
nemyslím, že by byly moje děti přetěžo-
vány tím, že poslouchají nejen češtinu. 
Znám bilingvní děti, které nemají problémy 
s mateřským jazykem a znám děti, které 
mluví jen česky a v sedmi letech dochází 

Angličtině 
se věnuji každý den, 
i díky dětem

Moderátorka pořadu Sama doma 

a držitelka titulu Miss České republiky 

z roku 2003 Lucie Křížková zapsala do 

kurzů Helen Doron English obě své děti. 

A jak sama říká, pokaždé se na hodiny 

těší. Díky jejich domácí „přípravě“ se 

v angličtině zdokonaluje i ona sama.
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Lucie Křížková, Miss ČR z roku 2003, se narodila v roce 1984 v Příbrami, kde se mimo jiné 12 let 
aktivně věnovala sportovní gymnastice. Po ukončení všeobecného gymnázia vystudovala obor 
Politologie na Filozofické fakultě ZČU v Plzni a Právo na tamní Právnické fakultě. Její hlavní 
profesí se na několik let stal modeling. Od roku 2013 ji můžeme pravidelně vídat na obrazovkách 
České televize jako moderátorku pořadu Sama doma. 
Je maminkou sedmiletého syna Davida a dvouleté dcery Loly.
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s nedokonalostmi ve výslovnosti na logopedii… Já si myslím, že 
největší výhodou výuky angličtiny v raném dětství je to, že to pro 
děti vlastně není klasické učení – biflování. 

Co Vaše děti na hodinách Helen Doron nejvíce baví? A co 
se nejvíce líbí Vám?
Davídek chodí na hodiny rád, těší se na lektorku, baví ho, že jsou do 
výuky zapojené moderní technologie. Když jsem se ho zeptala, co 
ho baví nejvíce, odpověděl mi, že všechno :). Lola je ještě malá, aby 
se podobně vyjádřila, ale když řeknu, že jedeme na angličtinu, už 
hledá batůžek a říká „Hello, Hello!”. Líbí se mi, že Helen Doron má 
promyšlené i učení na doma. Rodiče nemohou spoléhat na to, že 

se děti při docházce jednou či dvakrát za týden naučí v angličtině 
perfektně rozumět a komunikovat. Je potřeba dbát na každodenní 
poslech. Při písničkách a příbězích, které dětem pouštím, se hodně 
učím i já samotná :).

Doporučila byste Helen Doron English ostatním matkám? 
Proč?
Doporučuji jen věci či služby, které mám sama ozkoušené, se 
kterými jsem spokojená a vím, že fungují. HD doporučuji ostatním 
a ráda. Jen opravdu připomínám, že pokud chcete vidět u dětí 
výsledky, musíte na angličtinu myslet i doma, dbát na pravidelný 
poslech.
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Letos v březnu slavnostně zahájilo provoz největší výukové 
centrum Helen Doron English v Evropě. Nachází se v Opavě, tedy 
ve městě, ve kterém před 15 lety začali docházet první studenti na 
hodiny anglického jazyka vyučovaného touto do té doby revoluční 
metodou. K 15. výročí si tak HDE v České republice nadělila nové 
atraktivní prostory, které slouží nejen zaměstnancům, ale hlavně 
studentům.

Zázemí pro nové vzdělávací centrum vzniklo generální rekonstrukcí 
bývalých jeslí v Opavě-Kateřinkách. Na 1000 m2 bylo vybudováno 
nejen šest prostorných učeben, ale také víceúčelový sál vybave-
ný moderní prezentační technikou. Díky tomu může sloužit pro 
školení učitelů Helen Doron English z celé republiky. Navíc zde své 
místo našly i pravidelné lekce jógy pro zaměstnance, větší děti zde 
pořádají nelítostné zápasy ve stolním tenisu. 

Novinkou je také zimní zahrada, ve které mohou rodiče příjemně 
strávit čas čekáním na malé studenty, herna pro děti a zbrusu nová 
recepce s kavárnou. Na první pohled zde vidíte, že se nacházíte 
v jednom z nejmodernějších center svého druhu.

Nová budova nabízí také zázemí pro hendikepované, zaměstnanci 
zde mají k dispozici moderně vybavené kuchyně či šatnu se sprcho-
vým koutem. Soukromé parkoviště se nachází hned vedle budovy, 
což ocení zejména klienti a účastníci kurzů.

Velký prostor také dovoluje, aby centrum obohatilo svou nabídku 
kurzů angličtiny o další služby. „Od letošního září přibude k původ-
nímu učebnímu plánu Helen Doron English i výuka matematiky 
Hejného metodou formou odpoledních kroužků pro předškoláky 
a mladší školní děti,“ říká master-franšízant Helen Doron English 
pro ČR Marek Halfar s tím, že v plánu je také rozšíření o kurzy 
španělštiny a francouzštiny. „Pro nejmenší připravujeme miniškolku 
pro 12 dětí, kde se budou seznamovat se základy matematiky, an-
gličtiny a hudební výchovy,“ doplňuje Marek Halfar. Kromě těchto 
aktivit se v centru plánuje otevření kurzů dětské jógy. 

Revitalizací prošla rovněž velká zahrada. Ta bude zvláště v letních 
měsících sloužit k pořádání příměstských táborů, o které je mezi 
dětmi a jejich rodiči velký zájem.

Největší centrum 
HDE v Evropě 
   je v Opavě

Lucie Vitásková, lektorka Helen Doron English

Petra Kořistková, manažerka výukového centra 
Helen Doron English v Opavě

Jak se Vám v novém centru pracuje?

„Myslím si, že budu mluvit za všechny, když řek-
nu, že se v našem novém centru cítíme komfort-
ně. Hodně k tomu přispívá fakt, že všude je hod-
ně prostoru a také světla. Prosklené stěny nabízí 
výhled do zeleně, což je při perném pracovním 
dnu velmi uklidňující.“

„V novém centru se nám pracuje dobře. Zvlášť 
v letním období je fajn, že můžeme z kanceláře 
vyjít na terasu si zatelefonovat, či si zacvičit jógu. 
Nejvíce se odreagujeme při společném stolování 
v době obědové pauzy a při firemních akcích jako 
jsou vánoční večírky či grilování pro zaměstnan-
ce.“
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Je již každoroční tradicí, že se lektoři Helen 
Doron English schází na celorepublikové 
konferenci, na níž se dozví nejen novinky ze 
světa HDE, ale také si rozšíří znalosti v oblas-
ti pedagogiky. Nejinak tomu bylo i letos. 

Tentokrát se konference, na kterou dorazilo 
okolo 200 učitelů ze všech koutů naší repub-
liky, konala 11. května v Opavě, ve městě, 
ve kterém sídlí česká centrála Helen Doron 
English. “Každoroční setkání učitelů vytváří 
prostor, ve kterém se účastníci mohou 
navzájem potkávat, poznávat, vyměňovat si 
zkušenosti, získávat rady, případně se dělit 
o užitečné informace z praxe. Velkou přida-
nou hodnotu pak vidíme v tom, že máme 
alespoň jednou ročně možnost setkat se se 
všemi členy naší franšízové rodiny osobně,“ 
říká Barbora Tošenovská, manažerka Helen 
Doron English.

Jako obvykle byl pro všechny účastníky 
připraven zajímavý program plný novinek 
a informací, které mimo jiné rozšiřují i je-
jich pedagogickou odbornost. O zahájení 
konference se postaral Marek Halfar, mas-
ter-franšízant Helen Doron English pro Čes-
kou republiku. Vzácným hostem byla sama 
zakladatelka a hlavně autorka metodiky 
výuky anglického jazyka  paní Helen Doron. 
Ta všechny přítomné seznámila s novými 
kurzy, na kterých její tým pracuje a které 
budou již brzy uvedeny do praxe. Zároveň 
také vyzdvihla vysokou úroveň vedení HDE 
v ČR – jmenovitě Marka Halfara a Barboru 
Tošenovskou. Ti již 15 let neúnavně vedou 

Výroční 
konference
Helen Doron English ČR

značku HDE v ČR a daří se jim a jejich týmu 
držet naše výuková centra na prvním místě 
mezi školami, které nabízejí výuku angličti-
ny nejen u nás, ale patří také ke špičce mezi 
všemi zeměmi, ve kterých školy HDE fungu-
jí. Zvláště vyzdvihla marketingové aktivity 
a doprovodné aktivity nad rámec kurzů 
jako jsou organizování táborů a Cambridge 
zkoušek.

Blízká spolupracovnice Helen Doron 
a spoluautorka několika kurzů Justyna 
Frankiewicz – Popiołek si připravila velice 
zajímavou přednášku o neurodikaktice, 
tedy o vyučování odpovídajícím vývojovým 
potřebám mozku. Česká školitelka lektorů 
Michaela Pravdová vedla školení zaměřené 
na nový kurz Alphaboat. Přítomné lektory 
seznámila s obsahem a cílem kurzu a jeho 
hlavními hrdiny. Součástí jejího vystoupení 
byl praktický trénink aktivit a technik na 
osvojení si fonetického systému angličtiny. 

Účastníci se také seznámili se zbrusu 
novou aplikací Alphachat, díky níž mohou 
děti bezpečně chatovat s postavami kurzu 
Alphaboat a procvičovat si tak čtení a psaní. 

Lektoři se rovněž seznamovali s choreografií 
k písním, které jsou součástí kurzu. Školitel-
ce Míše se podařilo navodit v sále vynikající 
atmosféru, když do svých aktivit zapojila 
prakticky všechny přítomné. Ti nejen, že se 
pobavili, ale také si odnesli mnoho zajíma-
vých praktických nápadů, jak zpestřit výuku. 
Na závěr si lektoři formou soutěže přes 
aplikaci Kahoot ověřili kvalitu svých znalostí, 
které získali během jejího školení.

V rámci konference a u příležitosti 15 let 
výročí Helen Doron English si 15 franšízan-
tů, kteří s naší metodou pracují a vedou 
dětské kurzy 10 a více let, převzalo ocenění 
za svou práci. Uznání se dostalo také Kate-
řině Růžičkové, majitelce a manažerce HDE 
Plzeň – Lochotín za největší počet studentů 
v její škole. V současné době jich má okolo 
700, což je řadí mezi největší školy HDE 
v celosvětovém měřítku.

Tím však program v Opavě nekončil. 
Na konferenci totiž navazoval slavnostní 
galavečer, na kterém jsme všichni společně 
oslavili 15. narozeniny Helen Doron English 
v Česku.



Výročí 15 let úspěšného fungování se 
neslaví každý den. A proto jsme se v Helen 
Doron English rozhodli ho oslavit ve vel-
kém. A jak jinak než se zapojením našich 
šikovných studentů. Ti se tak postarali 
o hlavní program slavnostního galaveče-
ra. Díky nim jsme si mohli užít večer plný 
talentu, zábavy a úspěchu, který modero-
vala naše bývalá učitelka a velká obdivova-
telka metody Helen Doron English Majka 
Mošová. 

Přípravy na velké finále, které proběhlo 
11. května v Opavě, zabraly dětem a našim 
učitelům spoustu času a na výkonech 
našich studentů to bylo vidět. Zajímá vás, 
o co šlo?

Pro děti od 0 do 12 let jsme uspořádali 
pěveckou soutěž HDE Star. Vy, co nás 
sledujete delší dobu, možná víte, že jsme 
již jednou takové klání uspořádali, a to při 
oslavách 10. výročí Helen Doron English 
v České republice. Vzhledem k tomu, že 
se tehdy soutěž malých talentů setkala 
s velkým úspěchem a děti z ní měly radost, 
nebylo nic snazšího než ji zopakovat.

Finále letošního ročníku se zúčastnilo 
14 účinkujících ze všech koutů naší republi-
ky. Byli to ti, jejichž videa se v jednotlivých 
krajích těšila největšímu počtu zhlédnutí. 
Celkem se totiž do soutěže zapojilo 130 
dětí a nejaktivnějšími účastníky byly děti 
z Dobřichovic. Nejmladší finalistce byly 
4 roky, tomu nejstaršímu pak 11 let.

Během finálového večera děti zpívaly 
jako profesionální hvězdy showbusinessu, 
využily povolený „doping“ v podobě kulis, 
kostýmů a nejrůznějších rekvizit. Některé 
z nich se rozhodly požádat o pomoc své 
rodiče, učitele nebo sourozence. Každé vy-
stoupení tak bylo jedinečné. Na pódiu jsme 
mohli jednou vidět malou vílu se svítícími 
šaty, kterou doprovázel celý tým učitelů 
z její školy, kovboje na dřevěném koni, loď, 
živého zlatého retrievera nebo dokonce 
tatínka převlečeného za strom.

O vítězi HDE Star rozhodovala hvězdná 
odborná porota, jíž předsedala sama zakla-
datelka naší metody výuky angličtiny, paní 
Helen Doron, která kvůli oslavám přicesto-
vala až z Izraele. Po jejím boku zasedl další 
zahraniční host, univerzitní pedagožka, 
odbornice na anglickou fonetiku, a hlavně 
školitelka lektorů Helen Doron English 
Justyna Frankiewicz-Popiołek z Polska. 
Domácí pak v porotě reprezentoval Marek 
Halfar, master-franšízant Helen Doron 
English pro Českou republiku. 

Ačkoli se jednalo o soutěž, která mívá tra-
dičně jen jednoho vítěze, porota se shodla, 
že vítězi se stali všichni. Proto také všech 
14 finalistů obdrželo diplom a věcnou cenu 
– sluchátka JBL. Jedno z vystoupení však 
vyčnívalo. Postarala se o něj osmiletá 
Dianka Franzki, která již čtyři roky navště-
vuje kurzy v našem náchodském minicen-
tru. Na pódiu vystoupila s písní „From here 
to there“ z kurzu More Jump with Joey, 
s jejímž nastudováním jí pomáhala lektorka 
Zuzana Klimecká. Srdce poroty si Dianka 
získala zejména tím, jak se s touto těžkou 
písní vypořádala – neměla žádné problémy 
s vyzpíváním i těch nejvyšších tónů, ani 
s frázováním. Za své výjimečné vystoupení 
si tak po právu odvezla zvláštní cenu – ví-
kendový pobyt v Aquapalace Praha pro 
celou rodinu. 

Party roku 
v Opavě Helen Doron English 
oslavila 15 let v Česku

V rámci oslav jsme samozřejmě nezapo-
mněli ani na starší studenty. Ti se utkali 
v týmové soutěži Teen Quest. Jejich úko-
lem bylo natočit vtipné video a v něm před-
stavit svou školu, a především předvést 
své znalosti angličtiny. V souladu s pravidly 
soutěže byl hlavním kritériem při výběru 
vítěze počet zhlédnutí videa a také úroveň 
angličtiny. Hlavní cenu tak získal snímek 
natočený dětmi z výukového centra Helen 
Doron English v Praze 6. Studenti v něm 
nejen představili školu, ale také svou 
učitelku a sami sebe. Doplnili ho tanečním 
a pěveckým vystoupením a také několika 
vtipy. Všichni členové týmu si za své vítěz-
ství odnesli smart hodinky. 
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Ocenění se dočkali i lektoři, jejichž studenti se dostali do finále, 
kteří od vedení Helen Doron English v České republice obdrželi 
finanční odměnu.

Publikum složené z franšízantů sítě Helen Doron English, lektorů, 
jejich partnerů, rodičů a dalších hostů úzce spjatých s HDE, neskrý-
valo nadšení z programu, který jsme společně s dětmi připravili. 
Nálada v sále byla úžasná – všichni fandili všem, zpívalo se, povzbu-
zovalo, tleskalo, pískalo. Atmosféru by nám mohl závidět leckterý 
rockový koncert.

Po vyhlášení všech vítězů nastala volná zábava, k níž přispěl našim 
studentům dobře známý DJ Richard z Izraele a také opavská kapela 
FastFoot. Tančilo se, navazovaly se nové kontakty a přátelství 
a všichni se náramně bavili. Tak, jak to má na správné oslavě být.

„Cílem všech těchto našich aktivit bylo ukázat, jak jsou naši žáci 
zkušení a jak jim nečiní žádné potíže vystupovat s angličtinou na 
veřejnosti, což se dle mého názoru povedlo. Navíc, díky takovýmto 
akcím se nám daří posilovat sounáležitost našich učitelů. Připome-
nou si tak, že i když učí každý v jiném městě a neznají se, přesto 
patří mezi lektory úžasné metody a spojuje je zapálení pro věc, 
nadšení a láska k dětem,“ vysvětluje Marek Halfar.
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Období února až června je v centrech Helen Doron 
English ve znamení Cambridge Exams, mezinárodně 
uznávaných testů, za nimiž stojí odborníci z prestižní 
University of Cambridge. A hádejte, co? Studenti Helen 
Doron English v nich dosahují výborných výsledků.

Důkazem toho je fakt, že šestnáctiletí studenti už 
zvládají angličtinu tak dobře, že z ní již nebudou muset 
skládat maturitní zkoušku, která by je čekala až za 
nějaké tři roky. A to díky rozhodnutí Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, jež umožňuje ředitelům 
středních škol uznat některé Cambridge certifikáty jako 
náhradu profilové části maturitní zkoušky.

Kromě „odpuštěné“ maturity však může certifikát 
z Cambridge pomoci jeho hrdým držitelům i jinak. 
Například při přijímacích zkouškách na střední či vysoké 
školy. Zapůsobit může také na personalisty při poho-
vorech v celé řadě firem. A to nejen v Česku. Cambrid-
geské zkoušky totiž celosvětově uznává více jak 20 tisíc 
organizací, škol a úřadů.

A právě to může být důvod, proč zájem o jejich absolvo-
vání rok od roku roste. Před pěti lety se jich zúčastnilo 
170 studentů, letos jich bylo více jak 900. Celkem se do 
Cambridge testů zapojilo 48 škol Helen Doron English, 
ve kterých žáci skládali zkoušky od základní úrovně 
Pre A1 Starters, až po tu nejvyšší B2 First.

Cambridge Exams se skládají z písemné a ústní části. 
Písemné testy jsou odesílány na vyhodnocení do Anglie 
spolu s výsledky ústních zkoušek. Během zkoušek a také 
před jejich konáním musí jazykové školy HDE dodržovat 
předepsané podmínky a postupy. Jazykové školy Helen 
Doron English v České republice mají k dispozici speciál-
ně vyškolené zkoušející pro tyto zkoušky, kteří se musí 
každoročně účastnit certifikace, při níž prokazují své 
znalosti a dovednosti nutné pro zvolený typ zkoušky.

Maturita
z angličtiny v šestnácti?
No problem!

2014

170

486

2015

506

2016

785

2017

815

2018

909

2019

Perfektní výsledek!

100 % našich studentů absolvuje zkoušky 

B1 Preliminary nebo B1 Preliminary 

for Schools úspěšně. 

Počty studentů HDE, kteří se zúčastnili Cambridge zkou-
šek v jednotlivých letech.
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„Úspěšně zvládnuté testy přináší radost 
nejen studentům, kteří díky nim získají mo-
tivaci k dalšímu studiu, a hlavně objektivní 
hodnocení svých znalostí. Zároveň je to 
potvrzení pro jejich rodiče, že absolvování 
kurzů Helen Doron English přináší výsled-
ky,“ říká Lucie Bechná, Cambridge English 
Exams Manager Helen Doron English. 

Máte-li ve svém okolí rodinu, která by ráda posílala své děti do kurzů Helen Doron 
English, avšak její finanční situace jim to neumožňuje, informujte ji o našem Nadač-
ním fondu Děti a vzdělání.

Fond je úzce spjatý se školami Helen Doron English a od roku 2013 pomáhá dětem 
z dětských domovů, ze sociálně slabých rodin nebo z oblastí se zhoršenou dopravní 
dostupností. Jeho cílem je podpora vzdělávání dětí a mladistvých v cizích jazycích, 
zejména v anglickém jazyce metodou Helen Doron English.

Pro získání příspěvku je potřeba zaslat písemnou žádost, kterou posoudí správní 
rada. Poté podepisuje žadatel smlouvu s nadačním fondem a následně obdrží po-
moc ve formě výukových materiálů nebo finančního příspěvku na kurz.

V uplynulém roce jsme takto pomohli třem našim studentům Nikolasovi, Karolínce 
a Michalovi, o něž se starají pěstouni, manželé Drábkovi. Všechny děti získaly aktov-
ku Helen Doron English s výukovými materiály. „Začátek svého života neměly děti 
jednoduchý. Karolínka má vývojovou vadu a přiznám se, že na angličtinu jsme ji dali 
spíše s pocitem, že to třeba nebude mít žádný přínos, ale nechtěli jsme jí brát šanci 
na kvalitní vzdělání. Zapojila se do kurzu velice dobře, adaptovala se ve skupině 
a pracovala s radostí. K našemu velkému překvapení se dříve naučila počítat anglic-
ky, a díky tomu se jí znatelně začala rozvíjet matematická dovednost i v českém ja-
zyce. Nezanedbatelné je i posílení sociální oblasti. Jsou to pro nás všechny fantastic-
ké úspěchy, protože vše, co se Kája naučí je vykoupeno jejím obrovským úsilím. Nik 
se také v kurzu dobře adaptoval, chodí tam rád, i když má, díky své povaze, občas 
problém se zapojením,“ popsali Irena a Pavel Drábkovi, jak se dětem ve škole Helen 
Doron English líbí a hlavně daří.

V naší činnosti hodláme pokračovat i v tomto školním roce. Z tohoto důvodu bude-
me rádi, pokud se mezi firmami či jednotlivci najde někdo, kdo by práci našeho fon-
du finančně podpořil jakoukoli částkou. Třeba tak, jak to udělala společnost Modrý 
slon, která nadačnímu fondu přispěla 15 tisíc Kč. Díky těmto financím budeme 
schopni zprostředkovat výuku angličtiny většímu počtu dětí. A právě o to Nadační-
mu fondu Děti a vzdělání jde.

Pomáháme dětem 
ke vzdělání

Podporujeme  děti
při studiu angličtiny 

v kurzech Helen Doron English.

Pomozte také!

www.detiavzdelani.cz



Letní tábory s HDE: 

Let’s go to London!

Letní tábory s angličtinou Helen Doron English jsou 

dnes již tradicí, na kterou se každoročně těší více 

než tisícovka studentů a samozřejmě také všichni 

jejich rodiče. Důvod je prostý – pozitivní atmosféra, 

rozmanitý program, spousta zábavy a dobrodružství, 

ale hlavně vynikající způsob, jak zůstat s angličtinou 

v kontaktu i během letních prázdnin.
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Téměř všechny pobočky Helen Doron English v Česku pořádají 
příměstské tábory ve svých výukových centrech, případně jinde 
v daném městě, např. v areálech ZOO, kam rodiče mohou děti 
každé ráno snadno dopravit. Takové tábory obvykle trvají po dobu 
jednoho pracovního týdne a bývají určeny dětem již od tří let. 

Některé z poboček navíc svým klientům nabízí pobytové tábory 
v rekreačních střediscích nebo v přírodě pod stany. Zde se děti, 
kromě výukové části dne, která obvykle zabere dvě až tři hodiny, 
věnují běžným radovánkám, jakými jsou koupání, soutěže, projížď-
ky na lodích, na koních, hry, výlety, případně nácvik divadelního 
představení v angličtině, na které jsou na konci tábora srdečně 
zváni všichni rodiče.

WITH HELEN DORON ENGLISH

Novinkou léta 2019 byl týdenní studijní pobyt 
v Anglii, konkrétně v Harrow na předměstí 
Londýna. Pilotního „tábora“ se zúčastnilo 
celkem 22 studentů a studentek ve věku od 
11 do 16 let. Doprovázely je lektorky Katka 
a Barča z opavského centra HDE.

Studenti z celé ČR, kteří se poprvé osobně 
setkali teprve v den odletu z brněnského 
letiště, byli po příletu do Anglie rozděleni 
do dvojic a ubytováni v hostitelských rodi-
nách v Harrow a okolí. Jejich každodenním 
úkolem bylo řádně a včas se dostavit na 
smluvené místo, tedy do St. Dominic’s 
College ve dnech, kdy probíhala výuka, nebo 
k centrále partnerské školy KKCL ve dnech, 
kdy se vyjíždělo na výlety.

Týdenní program byl velmi nabitý. Studenti 
se dvakrát podívali do centra Londýna, kde 
navštívili významné památky jako Tower 
of London, Tower Bridge, Houses of Par-
liament, Westminster Abbey, Trafalgar 
Square, zavítali do National Gallery a také 
do British Museum. Vyrazili také na celo-
denní výlet do Cambridge, kde se na loď-
kách projeli kolem nejvýznamnějších budov 
jednotlivých univerzit, ve kterých – kdo 
ví – možná jednou sami budou studovat. 
K tomu všemu absolvovali celkem 
20 vyučovacích hodin vedených lektory 
naší partnerské školy, v rámci kterých, 
mimo jiné, pracovali na scénáři a výrobě 
krátkých filmů.

HELEN DORON ENGLISH

Dori / 12 let

„Našla jsem si novou kamarádku z Číny. 
Jmenuje se Kate a je super!”

Hanka / 15 let

„Hrozně rychle to uteklo. 
Příští rok bych raději jela na 14 dní.”
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sister

Paul

Look at Paul's family tree.
Fill in the missing words.
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Jill is Paul's 

Tom is Paul's

Anne is Paul's

Mark is Paul's

Carol is Paul's

Lisa is Paul's

Dan is Paul's

Tina is Paul's

father
Tom

sister
Jill

mother
Anne

aunt
Carol

uncle
Mark

cousin
Lisa

Nedílnou součástí této stránky je speci-
ální vysílání Teen Buzz Radio. Jedná se 
o jedinečné vysílání určené pro náctileté 
posluchače, pro něž angličtina není jejich 
rodným jazykem. Studenti díky tomu mo-
hou 24 hodin denně poslouchat moderní 
hudbu, chatovat s týmem rádia, účastnit 
se soutěží a poslouchat živé show.

Jedna z takových show propojuje studenty 
díky projektu moderátora a DJe v jedné 
osobě Richarda. Ten cestuje po celém 
světě a s mikrofonem navštěvuje výuková 
centra Helen Doron English. Letos v květnu 
zavítal i do České republiky, když navštívil 
naše centra v Opavě, Plzni, Praze 6 a Uher-
ském Hradišti.

Teen Buzz 
Radio učí i baví 
studenty z celého světa

A jak to všechno probíhá? 

Se studenty ve věku 12 až 16 let se Richard 
jako správný profík nejprve seznámí, nefor-
málně si s nimi popovídá, klidně se nechá 
porazit i v ping pongu. Když se mu podaří 
prolomit ledy a navodit mezi studenty pří-
jemnou atmosféru, spojí se s redakcí v Izra-
eli a začne naživo klást studentům otázky 
týkající se jejich zálib, trávení volného času, 
ale také jejich studia v Helen Doron English. 
Zajímají ho také informace o jejich zemi, 
kultuře či typických jídlech.

Všechno, co studenti v tomto interview 
řeknou, jde už do éteru a posluchači 
tak mají možnost poznat život studentů 
z jiných zemí. Velkým plus je, že je vše 
autentické a jsou to opravdu studenti, 
kdo o sobě a své zemi mluví. 

Reakce teenagerů, kteří do mikrofonu od-
povídají na otázky redaktora jsou pozitivní. 
Samozřejmě, nejprve mají obavy, protože 
vesměs žádného redaktora naživo ještě 
neviděli a neumí si představit, jak bude 
rozhovor probíhat. Mají strach, že mu 
nebudou rozumět nebo se nebudou umět 
vyjádřit. Ale Richard je ostřílený profesio-
nál a nenechá situaci dojít tak daleko, aby 
vznikaly nepříjemné situace či trapné ticho. 
Všichni studenti, kteří se do rozhovoru s Ri-
chardem v Česku zapojili, si celou akci velmi 
pochvalovali. Ba co víc, byli na sebe pyšní, 
že už umí angličtinu tak dobře, že mohou 
mluvit i do rádia. Sami si mohli ověřit, že 
to není až zase tak těžké. Motivuje je to 
k dalšímu studiu a zvedá sebevědomí, což 
těší jejich lektory i rodiče.

Aby bylo rádio pro studenty co nejdosaži-
telnější, máme ke stažení i mobilní aplikaci. 
Díky tomu mohou mít studenti přístup 
k vysílání kdykoliv a kdekoli, přímo ze svého 
mobilu.

Přimět teenagera k učení je někdy poměr-
ně těžký úkol. To znají všichni rodiče, kteří 
mají takový exemplář doma. My v Helen 
Doron English na to jdeme fikaně, pro 
náctileté máme speciální webovou stránku 
www.TeenBuzz.co, díky níž si mohou 
nenásilně procvičovat angličtinu, a ještě 
získat celou řadu zajímavých informací.

Co všechno tam lze najít? V podstatě 
všechno, co dnes teenagery zajímá. Čekají 
tak na ně články týkající se zdravého život-
ního stylu, ochrany přírody, zdravé výživy, 
módy. Dozví se také například novinky ze 
života celebrit, seznámí se se zajímavými 
povoláními i úspěšnými vrstevníky. A to 
není všechno. Další možností, kterou 
studentům kurzů Helen Doron English 
stránka nabízí, je propojit se prostřednic-
tvím chatu se studenty z dalších zemí. To 
je přiměje používat angličtinu i v písemné 
formě. V praxi to vypadá tak, že studenti 
komentují jednotlivé články a mohou si tak 
vyměňovat názory se svými spolužáky po 
celém světě.

Pro ty, co se chtějí více bavit, je připravena 
celá řada jazykových křížovek a rébusů, což 
lze v podstatě brát jako aktivní přípravu na 
skládání jazykových zkoušek.
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Jak dlouho už učíte v Helen Doron Eng-
lish? A co Vás k této práci přivedlo?
Práci v Helen Doron English se věnuji od 
začátku školního roku 2015. Když přišla 
nabídka pracovat s dětmi, a ještě k tomu 
v angličtině, moje rozhodování „jít do toho“ 
dlouho netrvalo. Vést děti pro mě bylo 
a stále je velkou výzvou a současně také 
radostí.

Prošel jste nějakým školením?
Ano, stejně jako všichni lektoři Helen Do-
ron English jsem absolvoval úvodní školení. 
Trvalo celý týden a bylo opravdu náročné. 
Bylo nabité novými informacemi i praktic-
kým zkoušením metody. V průběhu dalších 
let jsem prošel řadou doplňujících školení 
k jednotlivým věkovým kategoriím.

V čem je způsob výuky v HDE jiný? Jak 
se liší od běžné výuky ve škole? 
Klíč k úspěchu podle mého tkví v menším 
počtu studentů, kvalitě lektorů, rozmani-
tosti učebních pomůcek a v našem 
know-how. Hodiny jsou skvěle strukturo-

V Helen Doron English 

mám kam růst

vané, a hlavně je v nich legrace. Nejlepší je, 
když člověk vidí, že děti není třeba k učení 
nutit, chodí do kurzů rády a těší se na vás. 
To je pro mě dostatečný výsledek.

Kolik máte Vy osobně studentů?
Aktuálně učím 16 studentů. Mnozí z nich 
mají za sebou úspěšně složené mezinárod-
ní zkoušky Cambridge. V předešlých letech, 
sám coby student VŠ, jsem měl studentů 
více. Ale i při mém plném pracovním vytí-
žení si rád najdu čas na svoje děti z Helen 
Doron English.

Co přesně znamená, že děláte z učení 
zábavu?
Často využívám momentu překvapení. 
Snažím se co nejvíce vyhnout rutinám. Baví 
mě nechávat děti v napětí ohledně toho, co 
nového jsem si pro ně připravil.

Zvládne výuku v HDE i dítě, které nemá 
na jazyky nadání?
Ano, u nás existuje pouze pochvala a růst. 
Student není nikdy srovnáván s ostatními 

a lektor volí citlivě, jestli zahrne do hodiny 
aktivity, ve kterých se bude například 
soutěžit.

Učení je vždy také o lektorech, o jejich 
chuti učit se, o tom, jací jsou po lidské 
stránce. Bere se v potaz při výběru 
lektora i toto? 
Soudě podle mých senzačních kolegů 
a kolegyň z naší jazykové školy rozhodně 
ano. :-)

Jaké musí mít lektor HDE vzdělání?
Pracovat v Helen Doron English není o do-
saženém vzdělání, ale o tom, zda má člověk 
výbornou znalost angličtiny, je kreativní 
a hodí se pro tuto práci.

Aby byl člověk výkonný, musí být něčím 
motivován. To platí v každé profesi. 
Co je pro Vás motivací v HDE?
V Helen Doron English vzniká stále něco 
nového. Být s lidmi, které učení baví a jsou 
si vědomi toho, že musí sami neustále růst, 
je pro mě výjimečným zážitkem.

Může si lektor volit, kolik hodin měsíč-
ně bude učit? Má prostor, kam růst?
Ano, počet kurzů si může člověk po 
domluvě vždy koncem roku upravit.  To je 
skvělé, když sami studujete, anebo už máte 
i vlastní rodinu. V Helen Doron English jsem 
si za ty čtyři roky už stihl projít obojím. Co 
se týče profesního růstu, možnosti zde 
samozřejmě jsou. Já v tomto ohledu zů-
stávám zatím při zemi, blíže našim žlutým 
polštářkům. :-)

Čeho si na své práci Vy osobně nejvíce 
ceníte? 
Když kolem sebe vidíte tolik usměvavých 
lidí, snadno zapomenete na to, že jste 
vlastně v práci. A když pak přijde únava, 
víte uvnitř, že má tahle práce hlubší smysl, 
a jdete dál.

„Jako lektor Helen Doron English často zapomínám, že jsem 

v práci. Může za to fakt, že si při učení s dětmi užívám spoustu 

zábavy,“ popisuje svou práci Ladislav Grigar, který jako 

lektor působí ve výukovém centru HDE v Plzni - Lochotíně. 
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