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VĚC: Poděkování

Vážená slečno Matějíčkové,
chtěl bych Vám za sebe i za všechny zaměstnance naši firmy, kteří navštěvují Vaše lekce anglic
kého jazyka velice poděkovat za to, že:
o jste na lekci vždy perfektně připravená
o není pro Vás nijak obtížné během chvíle vyhledat odpovědi na naše mnohdy záludné dota
zy, položené v průběhu lekce
o novou látku vysvětlujete tak, že ji pochopí též úplný začátečník
o nám přehráváte zajímavá videa, o kterých spolu po jejich zhlédnuti diskutujeme
o vybíráte písničky na doplňování textu tak, aby se v něm objevila zajímavá siovička, fráze,
nebo látka, kterou zrovna probíráme
o umožňujete nám všem aktivní účast na hodinách, aniž bychom měli »mindrák« z našeho
případného neumění
o jste první učitelkou angličtiny, která mě osobně rozhovořila beze strachu, že bude něco ře
čeno chybně
Velmi oceňuji Vaše příjemné vystupováni, uměni zaujmout a udržet pozornost během všech Va
šich lekcf. Díky za to, že jste taková, jaká jste
Vaše lekce jsou zábavně a nejen diky tomu na ně chodíme rádi a odnášíme si z nich vždy něco
nového.
V případě potřeby velmi rád doporučím Vaše kurzy!
S pozdravem
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