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Letné centrá pre deti

Wimbledon  Lord 
Wandsworth 

College



Lord Wandsworth 
College sa nachádza 
v Hampshire, asi 1 
hodinu autom od 

Wimbledonu.

Wimbledon je 20 
minút od centra 

Londýna.

Ideálne miesto na objavovanie 
Londýna a južného Anglicka

Lokality



Základné fakty 

WSE Juniors / Wimbledon

Vek: 10-13 a 14-17

Lokalita: Lord Wandsworth College, Hampshire 

Dátum: 10 Júl – 6 August 2022 

Ubytovanie: Internát priamo v škole

Príchod: Nedeľa

Odchod: Sobota

Kapacita: 200 študentov

Výučba: 18 hodín

Exkurzie: 2-3 týždenne

Voliteľné športové akadémie: Tenisové 

tréningy, Jazdenie na koňoch

Vek: 12-17

Lokalita: Wimbledon, Londýn

Dátum: 12 Jún – 21 August 2022

Dĺžka štúdia: Minimálne 1 týždeň

Ubytovanie: V rodinách alebo vlastné ubytovanie 

Príchod & Odchod: Nedeľa

Začiatok kurzu: Pondelok

Kapacita: 100 študentov

Výučba: 15 hodín

Exkurzie: 4 x exkurzia do centra Londýna, z toho 1x

večerný Londýn and 1x celodenný výlet každý týždeň 

Voliteľné športové akadémie: Tenisové tréningy
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HARMONOGRAM – Lord Wandsworth College



HARMONOGRAM – Juniors / Wimbledon 



Vzdelávací program – Všeobecná angličtina

Tento kurz pomáha študentom:
• Lepšie komunikovať v reálnych situáciách
prostredníctvom hrania rolí, skupinových
diskusií a párovej práce

• Preskúmať nové techniky na zlepšenie
porozumenia počúvania a čítania

• Zdokonaliť si svoju písomnú angličtinu písaním
e-mailov, listov a krátkych príbehov.

• Kurz zahŕňa pravidelný individuálny tutoriál s
vaším učiteľom, na ktorom môžete
prediskutovať svoj pokrok.



Vzdelávací program – Čo je program Mladí lídri / Green Leaders?

Orientácia na konkrétne modelové problémy

Rôzne spôsoby výučby, ktoré študentov podnecujú ku konverzácií

Témy zahŕňajú:
- Ekologizácia školy,

- Plánovanie života na Marse,

- Stavba trvalo udržateľného domu, 
- Propagácia „ďalšej veľkej veci“,

- Založenie ekologického podnikania.

WSE’s 5 Cs of 21st Century Learning
Náš kurz Green Leaders pomáha každému študentovi rozvíjať základné životné 
zručnosti, aby sa mohol vysporiadať s neustále sa meniacim svetom. Aby sme 
to dosiahli, zakladáme naše kurzy na WSE 5 Cs of 21st Century Learning:

• Kritické myslenie
• Komunikácia
• Spolupráca
• Kreativita
• Dôvera

Multidisciplinárny kurz

Integrovanie pohybu

Mikro workshopy na zlepšenie zručností



Vzdelávací program – Workshopy

Mladý novinár

Študenti skúmajú svet 
žurnalistiky 

prostredníctvom článkov, 
bulletinov a podcastov a 
potom vytvárajú svoje 

vlastné

Diskusia, prezentácie 
a vystupovanie na 

verejnosti 

Študenti sa učia techniky, 
ako zlepšiť všetky aspekty 

vystupovania na 
verejnosti a rozvíjať 

sebadôveru

Filmová tvorba a 
online komunikácia

Študenti sa dozvedia o 
procese tvorby filmu od 
písania scenára až po 

zábery kamier a navyše 
skúmajú zodpovedné 
spôsoby používania 

sociálnych médií

Ideálne pre študentov, 
ktorí plánujú v budúcnosti 

študovať na britskej 
univerzite. Študenti sa 

dozvedia o procese 
podávania žiadostí a 

zlepšujú si akademické 
študijné zručnosti

Príprava na univerzitu
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Angličtina pre hráčov

Pre fanúšikov Fortnite a 
Minecraftu. Na tomto 

workshope študenti študujú 
jazyk a taktiku hier 

predtým, ako si vytvoria 
svoj vlastný herný scenár

L W L

Eko tínedžeri

Súčasné problémy, ktoré 
ovplyvňujú dnešných 

mladých ľudí. Projekty 
sú praktické a navrhnuté 

tak, aby vzbudzovali 
nadšenie mladých ľudí 
pre environmentálne 

aktivity

Objavuj Londýn

Pre študentov vo 
Wimbledone, aby si ešte 

viac užili zážitok z 
Londýna, vrátane hudby 

Stormzy, Banksyho graffiti, 
architektúry mesta a nášho 

športového dedičstva

Futbalová akadémia

Pre ďalšieho Lionela 
Messiho či Jacka 

Grealisha. V tomto 
workshope sa študenti 
učia o výžive, tréningu, 
taktike a vodcovstve. V 

spolupráci s Reading FC.
Minimálne 2 týždne L W



WSE Juniors je 
viac než len 

kurz 
všeobecnej 
angličtiny! 

Široká škála pútavých workshopov 
špeciálnych zručností

LWC: Špičkové 
športové a 

voľnočasové 
aktivity

Bezpečný, 
samostatný 

kampus alebo 
hostiteľské 

rodiny v 
blízkosti školy

Krásne miesta vo 
Wimbledone 

alebo Hampshire

Úžasné 
výlety

Náročný program 
Mladých lídrov

Spoznajte sa s 
ľuďmi z celého 

sveta

Pohyb integrovaný 
počas celého dňa

Wimbledon: 

Londýnsky program, 
ktorý nemá 

konkurenciu!

Prečo je program WSE Juniors špeciálny?



WSE Juniors / Wimbledon
Zažite Londýn pre mladých študentov

juniors



WSE Juniors / Wimbledon – Exkurzie

týždeň 1 & týždeň 6 Voliteľná nedeľná exkurzia
Štvrtok 16 Jún a 21 Júl Nedeľa 19 Jún & 24 Júl

Westminster Walking Tour & London Eye
Tento výlet je raj pre fotografov. Uvidíme najznámejšie miesta Londýna, ako Houses 
of Parliament, Westminsterské opátstvo a Buckinghamský palác. Potom prejdeme 

cez Temžu a z London Eye sa nám naskytne úžasný výhľad na Londýn.

Flip Out Wandsworth
Popoludnie strávime v najväčšom trampolínovom parku v Londýne Flip Out 

Wandsworth. Môže sa pochváliť obrovskou arénou s rozlohou viac ako 3 530 m2 s 
takmer stovkou rôznych trampolín, z ktorých si môžete vybrať.

týždeň 2 & týždeň 7 Voliteľná nedeľná exkurzia
Štvrtok 23 Jún a 28 Júl Nedeľa 26 Jún & 31 Júl

The Southbank Experience
Southbank bol vždy miestom zábavy a zločinu a tento výlet tieto dve veci dokonale 
spája. Začneme prehliadkou Shakespearovho glóbusu a potom sa presunieme do 

starobylého väzenia v Clinku. Prehliadka končí na Borough Market.

Chessington World of Adventure & Zoo
Chessington World of Adventure je jeden z najobľúbenejších zábavných parkov v UK. 

Vďaka veľkému množstvu horských dráh, ako aj zoologickej záhrade, ktorej 
obyvateľmi sú gorily, morské levy a tigre sumatranské, si tu každý nájde niečo.

týždeň 3 & týždeň 8 Voliteľná nedeľná exkurzia
Štvrtok 30 Jún a 4 August Nedeľa 3 Júl & 7 August

Wizardry Tour of Oxford
Oxford bol magickým miestom už pred filmami o Harrym Potterovi. Preskúmame 

niekoľko filmových scén v budovách vysokej školy a tiež uvidíme inšpiráciu z Kroniky 
Narnie od CS Lewisa a Tolkienovho Pána prsteňov.

Madame Tussauds
Madame Tussauds, obľúbená atrakcia Londýna pre toľko návštevníkov, má teraz 
múzeá po celom svete, ale toto je originál. Takmer 200 rokov staré, s voskovými 
modelmi z histórie, umenia, politiky a kráľovskej rodiny, tu budete nepretržite fotiť!

týždeň 4 & týždeň 9 Voliteľná nedeľná exkurzia
Štvrtok 7 Júl a 11 August Nedeľa 10 Júl & 14 August

Thames River Cruise to Greenwich
The Thames Clipper je skvelý spôsob, ako vidieť Londýn a na tomto výlete sa 

vydáme na východ do kráľovskej štvrti Greenwich. Pôjdeme do observatória, kde sa 
čas začína a končí, a potom preskúmame Queen's House, O2 a trh.

Legoland Windsor
Legoland ponúka veľa atrakcií. Svoj úplne prvý vodičský preukaz môžete získať 

za volantom auta LEGO v autoškole LEGO City, jazdiť na drakovi cez 
stredoveký hrad alebo objavovať stratené podmorské mesto v ponorke.

týždeň 5 & týždeň 10 Voliteľná nedeľná exkurzia
Štvrtok 14 Júl a 18 August Nedeľa 17 Júl

The Tower of London
Tower of London, domov korunovačných klenotov, slávnych havranov a 

Beefeaters, je takmer taký starý ako Londýn samotný. Tu spoznáte niektoré zo 
strašidelných príbehov tohto miesta, ako aj majestátnosť starobylého paláca.

Go Ape and Battersea Park
Hojdajte sa zo stromov ako Tarzan! Go Ape je skvelý spôsob, ako stráviť nedeľné 
popoludnie pri prekonávaní prekážok, stúpaní na stále vyššie plošiny a svišťaní po 

Zip lines. Potom budete môcť stráviť chvíľu vo fascinujúcom pokoji Battersea Parku.



WSE Juniors / Wimbledon – Mix národností 2021



WSE Juniors / Wimbledon – Ubytovanie v rodinách

Homestay - Ubytovanie WSE v rodinách je 
vrelé a priateľské. Mnohí s nami 
spolupracujú už roky
• Dvojlôžkové izby (jednolôžkové izby sú k 
dispozícii za príplatok)

• Plná penzia (obedové balíčky)

• Maximálny čas cesty do školy: 25 minút

• Starší žiaci (14-16) budú chodiť do školy a 
zo školy v pároch alebo malých skupinách

• Mladší študenti (12-13) budú chodiť v 
skupinách s členom personálu WSE



WSE Juniors / Wimbledon – Ubytovanie v rodinách



WSE Juniors / Wimbledon – Ubytovanie v rodinách



WSE Juniors / Wimbledon – Ubytovanie v rodinách



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?

Populácia: 90,000 
Úžasné miesto pre…

63 % mladých ľudí vo Wimbledone pokračuje na univerzite – najviac v Spojenom kráľovstve (UCAS)

Wimbledon Village bola zvolená za 10 najlepších ulíc v roku 2017 (BBC)

100+

3

2

16

9

20

17 minút do centra 
Londýna

vlakov za hodinu

autobusových liniek

parkov

kín

divadiel

Kaviarní, barov & 
reštaurácií

Hranie tenisu a 
iných športov

Nakupovanie

Stretnutie s 
priateľmi

Užívanie si 
zelene



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?

Len 17 minút od 
stanice 

Wimbledon do 
centra Londýna



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?



WSE Juniors / Wimbledon – Prečo Wimbledon?



Rodinný letný program - Základné fakty

Rodinný letný program vo Wimbledone

Vek dieťaťa: 8-15

Lokalita: Wimbledon, London

Dátum: 13 Jún – 19 August 2022

Dĺžka kurzu: Minimálne 1 týzdeň 

Ubytovanie: V rodinách alebo vlastné ubytovanie 

Začiatok kurzu: Pondelok

Výučba pre dospelého: 20 hodín (24 lekcií)

Výučba pre dieťa: 16 hodín 40 minút (20 lekcií) 

Výlety pre dieťa: 2 popoludnia týzdenne

W



WSE Juniors / Lord Wandsworth College

juniors



týždeň 1
Nedeľa 10 Júl Streda 13 Júl Sobota 16 Júl

Prvé príchody
Tower of London

Návšteva Tower of London, Tower Bridge,
Borough Market, voľný čas na Southbank.

Portsmouth
Prehliadka múzea Mary Rose a 

historických dokov, Spinnaker Tower a 
Southsea.

týždeň 2
Nedeľa 17 Júl Streda 20 Júl Sobota 23 Júl

Cinema and shopping
Užite si deň v Basingstoke sledovaním filmu 
podľa vlastného výberu a dostatkom času na 

nákupy

Stonehenge & Winchester
Vstup do Stonehenge, prehliadka Winchestra 
vrátane katedrály, nákupy vo Winchestri.

London Greenwich
Meridian Line, Greenwich Park, Queen's House,

Hore O2, nakupovanie v O2.

týždeň 3
Nedeľa 24 Júl Streda 27 Júl Sobota 30 Júl

The Watercress Line
Vydajte sa na cestu späť v čase s touto 

cestou parným vlakom do krásnej miestnej 
dediny.

Wizardry Tour of Oxford
Prehliadka Oxfordu vrátane miest z filmov a 
kníh o Harrym Potterovi od Tolkiena a CS 

Lewisa. Nákupy v centre mesta.

London Sightseeing
London Eye, pešia prehliadka 

Westminsteru, Buckinghamského paláca a 
parkov. Nakupovanie na Southbank.

týždeň 4
Nedeľa 31 Júl Streda 3 August Sobota 6 August

Basingstoke Aquadrome
Navštívte miestne kúpalisko s dvoma 
toboganmi, perejami, lenivou riekou a 

vlnami.

Roman London
Múzeum Londýna, prehliadka rímskych múrov 

a miest, Mithrasov chrám, trh Leadenhall a 
nákupy

Posledné odchody

WSE Juniors / Lord Wandsworth College – Exkurzie



1. Italy (20%)

2. France (14%)

3. Spain  (11%)

4. Russia (10%)

5. Poland (10%)

6. Slovakia (5%)

7. Germany (5%)

8. Serbia (4%)

9. Lao PDR (3%)

10. Turkey (2%)

Zastúpené krajiny - 32

WSE Juniors / Lord Wandsworth College – Mix národností 2019



WSE Juniors / Lord Wandsworth College – Športové aktivity

Futbal

Tenis

Basketbal

Voleybal

Plávanie

Badminton 

Tag rugby

Rounders

Stolný Tenis

Tanec & Fitness



WSE Juniors / Lord Wandsworth College – Iné aktivity

Umenie a remeslá  – zdobenie masiek, tetovanie 
hennou, výroba lapačov snov, maľovanie na hudbu a oveľa 
viac

Preskúmajte životné prostredie – preskúmajte 
krásny kampus, spoznajte divokú zver a vyskúšajte nejaké 
zručnosti na prežitie

Vyspievaj svoje srdce – bavte sa a precvičte si 
angličtinu prostredníctvom piesne

Herecký workshop – rozvíjajte svoje herecké 
schopnosti pri práci s hlasom, pohybom a krátkymi 
dramatickými dielami

Mladý šéfkuchár– pripravte a jedzte dobroty, ako je 
pizza, nepečené torty a sušienky s odtlačkom palca

Výzva pre stolové hry – vycibrite si mozog hraním 
šachu, backgammonu a iných hier



Jazdenie na koni a správa stajní
alebo

Profesionálny tenisový tréner

Študenti majú možnosť zamerať sa len na jeden šport 
výberom jednej z našich voliteľných športových akadémií. 

Za tieto aktivity, ktoré sú namiesto popoludňajších 
skupinových aktivít, sa účtuje príplatok.

WSE Juniors at Lord Wandsworth College – Voliteľné aktivity



WSE Juniors at Lord Wandsworth College – Ubytovanie

• Zážitok z britského internátu 

• 1 – 5 lôžok na izbe

• Bezpečné prostredie s dozorom 24h 

• Určení domáci rodičia

• Veľké spoločné priestory s pohovkami

• TV, hry, stolný tenis, stolný futbal

• Prístup do kuchyne na večerné občerstvenie

• Poskytované služby práčovne



WSE Juniors at Lord Wandsworth College – Ubytovanie
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WSE Juniors at Lord Wandsworth College – Ubytovanie


