REFERENCIE: INDIVIDUÁLNE HODINY
Ak ste taký "talent" na jazyky ako ja, nič lepšie vás nemôže postretnúť, ako práve Silvia. A to tak
po profesionálnej stránke, ako aj po tej ľudskej, čo je v dnešnej dobe vzácne. Polovica úspechu
tkvie v tom, že mi verí, že to dokážem, vedie ma k tomu a ostatné je na mne - dokázať sebe, aj
jej, že to spolu zvládneme. Vrele odporúčam.
Eva Suchá, Banská Štiavnica
Individuálne hodiny angličtiny prostredníctvom programu "Kofibrejk" som si vybrala cez internet
a táto forma mi sadla presne na mieru. Učím sa touto formou už necelý rok a môžem povedať,
že som si začala viac všímať angličtinu okolo seba. Hodiny, ktoré so Silviou Herianovou mám,
sú naozaj efektívne využívané a hlavne, každá hodina je zaujímavá tým, že je iná. Iná v tom
zmysle, že sa po anglicky nielen rozprávame o veciach, ktoré bežne prežívame, ale veľmi
ľahkou formou si všímame aj gramatiku, ktorú si vysvetľujeme. Využívame rôzne formy kontaktu
s angličtinou. Počúvame známe piesne v angličtine, rozoberáme ich význam, filmy v angličtine,
ku ktorým sú pripravené materiály a tie ma nútia sledovať film pozorne. Taktiež používame
učebnicu, ktorá nám slúži na precvičovanie gramatiky. Každá hodina angličtiny je pre mňa
naozaj priateľským stretnutím, ktoré mi dáva pocit, že som zase o ďalší krok vpred.
Slavomíra Kalamárová, Hliník nad Hronom
Jazyky ma nikdy zvlášť nebavili, ale naučila som sa, čo bolo v škole treba :o). Mala som vždy
výborné známky, ale bola som zameraná na iné predmety. Prvý šok z reality bol, keď ma ako
maturantku oslovil v Prahe turista a pýtal sa ma anglicky na cestu...
A tak som začala hľadať možnosti ako sa naučiť viac a praktické veci. S učením angličtiny som
začínala veľa krát a z rôznych strán. Preklady pesničiek, samoštúdium podľa príručiek, pokusy
čítať časopisy či knihy. Ale od všetkého som postupne ustúpila, pretože „nebol čas“. Učenie
jazyka vyžaduje veľa trpezlivosti a systematickú prácu. Nejaké výraznejšie výsledky som za
sebou začala vidieť po absolvovaní trojmesačného kurzu, pretože sme angličtinu mávali každý
pracovný deň po 90 minút s rodeným Angličanom. Na to však teraz, ako pracujúca mama
školáka, si naozaj nedokážem vytvoriť priestor.
Na angličtinu so Silviou Herianovou ma nahovoril manžel, nakoľko obaja sa čoraz častejšie vo
svojej práci stretávame so situáciami, kedy by sme mali komunikovať v tomto jazyku. Nechcelo
sa mi do toho, priznávam, ale dnes som mu veľmi vďačná. Silvia nám vyšla v ústrety pri
dohodnutí termínov vyučovania. Angličtinu mávame už pol roka dvakrát do týždňa po hodine
priamo u nás doma v podvečerných hodinách. Je to naozaj výhodné. Stihneme so synom
napísať úlohy, predpripraviť večeru (alebo dať do rúry a kým sa učíme, večera sa robí).
Nemusíme nikam chodiť ani hľadať stráženie pre syna – hrá sa zatiaľ v izbe alebo niečo dorába
do školy.
Ako vyzerajú naše hodiny?
So Silviou hovoríme len po anglicky. Učíme sa tým vyjadrovať v bežných situáciách (Ahoj/Poď
ďalej/Dáš si čaj?/Práve sme prišli atď.). Na začiatku sa chvíľu rozprávame, aký sme mali deň, čo
sme robili alebo kde sme boli cez víkend, príp. nadviažeme na nejakú časť témy, ktorú sme
nestihli dodebatiť naposledy. Alebo sa rozprávame o filme, ktorý sme mali „za úlohu“ cez víkend

pozrieť v angličtine. Na začiatku táto konverzácia bola dosť ťažká, teraz je bežnou súčasťou
hodiny. Silvia si robí poznámky pri termínoch, ktoré sme nevedeli alebo pri väzbách, ktoré sme
nesprávne použili a následne nám ich pošle e-mailom aj so správnym použitím vo vetách.
Potom berieme nejakú gramatiku. Páči sa mi, že ťažisko je opäť v rozprávaní (napr. jednoduchý
prítomný čas a jeho precvičenie v opise bežného dňa). Pracujeme aj s učebnicou, ale nie je to
také potenie sa nad cvičeniami, prepája to s bežnými situáciami. E-mailom komunikujeme tiež
anglicky, čo je tiež výhodné (i keď nie vždy jednoduché). Po rokoch som sa donútila učiť jazyk
a naozaj ma tie hodiny bavia. Za svoj najväčší úspech považujem, že sa nám už párkrát stalo,
že sme sa „zakecali“ na nejakú tému a hodina angličtiny mi preletela. Neverila by som, že tak
dlho vydržím konverzovať. A ešte niečo: so Silviou je sranda :o).
Zuzana Gallayová, Banská Štiavnica
HODINY CEZ SKYPE
Hodiny sa mi páčia veľmi. Silvia je osoba, ktorá sa prispôsobí potrebe študenta. Nie každému
žiakovi vyhovuje klasický učiteľský prístup a ja patrím medzi nich. Rada sa učím praxou a to, že
sa rozprávame po anglicky, je pre mňa oveľa dôležitejšie ako sa učiť podľa lekcií. Skype je pre
mňa ideálny, pretože sa musím sústrediť na vyslovované slovo, čo bol vždy pre mňa problém, a
teraz sa vďaka Skypu a Silvii do toho dostávam. Skype má aj tú výhodu, že ak nerozumiem
nejakému slovíčku, vizuálne ho uvidím ihneď ako mi ho Silvia napíše a tým sa mi dostáva do
povedomia. Pri osobných stretnutiach by sme nevyužili tak naplno čas ako pri Skype - to je môj
názor.
Zuzana Šimeková, Žiar nad Hronom

