Anotace jazykových kurzů - 2018/2019
Letohradské soukromé gymnázium
Angličtina pro začátečníky – Eva Kmoníčková
Učebnice: face2face Elementary
Kurz je určen úplným či opakovaným začátečníkům s důrazem na získání
komunikativních dovedností v základních oblastech slovní zásoby (rodina, země,
povolání, volnočasové aktivity…) a mluvnice.

Angličtina pro mírně pokročilé I – Eva Kmoníčková
Učebnice: face2face Elementary
Kurz navazuje na loňský kurz začátečníků, kteří získali základní znalosti v mluvnici
(slovesa být, mít, přítomný čas prostý, předmětná a osobní zájmena, minulý čas), ve
slovní zásobě (čísla, státy, rodina, volný čas, každodenní aktivity, přídavná jména) a
situacích (představování, osobní informace, čas, nakupování – ceny, datumy, nabídky a
požadavky)
Kurz bude zaměřen na komunikaci v oblastech: restaurace, nakupování, cestování,
telefonování atd. V mluvnici na: minulý čas, přítomný průběhový, should, going to …

Angličtina pro mírně pokročilé II – Zorka Plotzerová
Učebnice: face2face pre-intermediate
Studenti tohoto kurzu mají zvládnuto: přítomné a minulé časy, have to/had to ..,
slovní zásobu týkající se osobních informací, seznamování se, práce atd.

Angličtina pro středně pokročilé – Jana Fialová
Učebnice: Headway pre-intermediate
Kurz je zaměřen na komunikaci o každodenních situacích, komunikaci o zprávách ze
světa i z domova (CNN and BBC news). Již probraná gramatika: minulé časy (prostý a
průběhový, předpřítomný čas, zdůrazňující příslovce atd.

Angličtina pro pokročilé – Alena Boháčová
Učebnice: English File intermediate (2. lekce)
Probraná gramatika: minulé časy, předpřítomné časy, způsobová slovesa a slovní
zásoba: přídavná jména, peníze, doprava

Angličtina pro velmi pokročilé – FCE – Jaroslav Malínek
Učebnice: po dohodě s lektorem
Vstupní požadovaná úroveň B2. Kurz je určen zájemcům o jazykové zkoušky FCE a
všem, kteří si chtějí zvýšit jazykovou vybavenost na úroveň C1.
angličtina – konverzace s rodilým mluvčím Ianem Wiebkinem
Hodiny konverzace jsou vedené v pohodové atmosféře, rozvíjí již získané znalosti
angličtiny. Důraz je kladen na komunikaci (ne na bezchybnost) a rozvoj slovní zásoby.
Hovoří se o zvycích v ČR a Velké Británii, o aktuálních tématech ze světa, koníčcích atd.

Ruština pro mírně pokročilé – Jana Krejčová
Kurz se zaměřuje na základní gramatiku, běžná konverzační témata a rozšířenou
slovní zásobu. Cílem je především rozvoj komunikativních dovedností na úrovni A2/B1.
Učební materiály jsou sestavovány dle témat jednotlivých lekcí na základě Učebnice
současné ruštiny 1. díl.

Němčina pro mírně pokročilé – Andrea Dostálková
Učebnice: Sprechen Sie Deutsch
Studenti mají za sebou 2 roky výuky. Z učebnice probráno 11. lekcí (přítomný čas,
préteritum i perfektum).

Němčina pro pokročilé – Olga Machačná Valentová
Učebnice: Sprechen Sie Deutsch III
Již probráno: Sprechen Sie Deutsch I, II a Cvičebnice slovní zásoby.
Kurz bude zaměřen především komunikativně na základě procvičování poslechových
dovedností, slovní zásoby a gramatiky s ohledem na zvládnutí předchozích znalostí.

Španělština pro začátečníky – Ludmila Vyčítalová
Kurz určený studentům, kteří chtějí se studiem španělského jazyka začít, případně
oprášit základy a navázat na ně. V prvním roce se seznámíme s nejpoužívanějšími
slovesy a frázemi, jednoduchým minulým časem, získáme slovní zásobu potřebnou pro
orientaci v cizí zemi - seznámení a představení se, fyzický i povahový popis osob, ve
městě, povolání, volnočasové aktivity - záliby, nakupování, cestování, praktické reálie
Španělska.
Součástí výuky jsou didaktické hry a důraz na konverzaci - použití získaných
dovedností v praxi.
Výuka bude probíhat dle učebnice Aventura 1 (nakl. Klett), kterou pro Vás zajistíme
začátkem roku.

Španělština pro pokročilé – Ludmila Vyčítalová
Pokročilí studenti (B1/B2) budou ve školním roce 2018/2019 nadále upevňovat
získané dovednosti, jimiž je ovládání a správné používání pravidelných i nepravidelných
sloves, minulých časů, podmiňovacího, budoucího a průběhového času, souslednost
časů, opisných vazeb s infinitivem, frazeologii a ustálené výrazy.
Začátkem školního roku společně vybereme učebnici tak, aby byla obohacením z
hlediska slovní zásoby a reálií a přitom splňovala výše uvedený cíl - opakovat a udržovat
získané gramatické dovednosti. Učebnice posléze zařídíme.
Během školního roku samozřejmě budeme i nadále klást důraz na konverzaci a
didaktické hry.

Francouzština pro začátečníky – Hana Sýkorová
Učebnice: bude dohodnuta na úvodní lekci
Kurz je určen úplným či opakovaným začátečníkům s důrazem na získání
komunikativních dovedností v základních oblastech slovní zásoby (rodina, země,
povolání, volnočasové aktivity…) a mluvnice.

Francouzština pro pokročilé – Hana Sýkorová
Učebnice: Le francais pour vous, autorka Marie Pravdová
Kurz je zaměřen na komunikativní dovednosti, bude rozvíjet znalosti získané
předešlým studiem. Je veden hravou formou.

