
Viktorko vyslovil takýto názor: "Je to super!!!" 
Ak by sa Vám to zdalo veľmi stručné, môžete doplniť aj to, že sa tam
zakaždým veľmi teší.
Za seba chcem povedať, že sa mi páči, že deti na hodinách veľa
komunikujú, témy sú obšírne, skupiny sú s primeraným počtom
študentov... 
Za manžela, ktorý s ním doma dokončuje cvičenia, ktoré Viktorko nestihol
na hodinách zase to, že keď rodičia chcú, aby sa dieťa naučilo anglicky,
netreba sa spoliehať iba na angličtinu v škole, kde je pomalé tempo,
prispôsobené všetkým deťom, s rôznou úrovňou angličtiny...

Slavomíra L..

Povedali o nás

Lukra je najtop na čele s pani riaditeľkou, ktorá je skvelá na učenie a
neskutočne empatická a milá žena. Za 5 rokov Sára hovorí plynule po
anglicky a jediný problém je, že chce chodiť častejšie! Už sa tešíme, až
dorastie syn a pôjde tiež. Ďakujeme.

Katarína Š.

Anglicky jazyk navštevujú vo Vašej škole obe moje deti. Som veľmi rada, že
vo Vajnoroch existuje jazyková škola, nakoľko v dnešnej dobe je veľmi
dôležité sa učiť cudzie jazyky.  Výučba v klasických školách nie je vždy
ideálne pokrytá. Preto som vďačná za túto možnosť, bez ktorej by neboli
moje deti na takej jazykovej úrovni, ako vďaka Vašej škole sú. Ďakujeme! 

Katarína F.

Rada by som vyjadrila veľkú spokojnosť. Dianka sa na hodiny vždy tešila.
Ani raz som od nej nepočula, že sa jej nechce. Chcela by som poďako
učiteľkám aj celému tímu  za profesionálny prístup.

Martina R.

Učenie sa cudzieho jazyka je v Lukre veľmi zábavné a preto sa mi nikdy
nestalo, že by sa mi tam nechcelo ísť. Naopak, na každú hodinu anglickej
konverzácie sa veľmi teším, lebo popri kope smiechu si človek ani
neuvedomí, že sa učí. Ďakujem.

Eva

Chcem Vám poďakovať za to, že aj v tomto korona čase pokračujete s
kurzami, konverzácia je neskutočne príjemný zážitok a zmena, lektorka  na
nemčinu je úplne perfektná, teším sa veľmi, za túto možnosť a ďakujem. 

 Martina F.

Syn úplne ožil :-) na každú hodinu sa veľmi teší. 
Ďakujeme pekne aj za túto online formu výuky a vedenia svojich študentov,
myslím, že im to dava oveľa viac ako len nové slovíčka ! 
Prajeme pevné zdravie a dobrý signál.

Lenka K.


