STRUČNÉ ANOTACE JAZYKOVÝCH KURZŮ PRO VEŘEJNOST
POUŽÍVANÉ UČEBNICE
1) Francouzština
A. Začátečníci – Hana Sýkorová
Učebnice bude dohodnuta na úvodní lekci.
B. Pokročilí – Hana Sýkorová
Učebnice: Le francais pour vous, autorka Marie Pravdová, od 14. lekce
2) Angličtina
A. Začátečníci – Eva Kmoníčková
Kurz je určen úplným i opakovaným začátečníkům. Učebnice bude dohodnuta s účastníky
kurzu na úvodní lekci.
B. Mírně pokročilí – Zorka Plotzerová
Již probraná mluvnice: sloveso být, přítomné časy, popisná vazba there is / are, zájmena
osobní, přivlastňovací, hláskování
Již probrané okruhy slovní zásoby: čísla, státy a národnosti, rodina, jídlo, pití, sporty,
zaměstnání, každodenní činnosti, město, dům, pokoje, řadové číslovky, čas, oblečení, měsíce
Učebnice bude dohodnuta na úvodní lekci.
C. Mírně pokročilí – Jiří Hybš
Již probraná mluvnice: sloveso být, přítomné časy, popisná vazba there is / are, zájmena
osobní, přivlastňovací, hláskování
Již probrané okruhy slovní zásoby: čísla, státy a národnosti, rodina, jídlo, pití, sporty,
zaměstnání, každodenní činnosti, město, dům, pokoje, řadové číslovky, čas, oblečení, měsíce
Učebnice bude vybraná po dohodě na úvodní lekci.
D. Středně pokročilí – Jiří Hybš
Již probraná mluvnice: přítomné a minulé časy, vazba going to, will, have got, zájmena
osobní, přivlastňovací a předmětná
Již probrané okruhy slovní zásoby: viz mírně pokročilí + nakupování, počasí, zvyky
Učebnice bude vybraná po dohodě na úvodní lekci.
E. Středně pokročilí – Jana Fialová
Vstupní úroveň B1, učebnice Pre-Intermediate Headway ( 3. lekce).
Mluvnice a slovní zásoba viz kurz Angličtina pro středně pokročilé – Jiří Hybš
F. Pokročilí – Alena Boháčová
Vstupní úroveň (B1 – B2), učebnice New English File.
Již probraná mluvnice: modální slovesa, předpřítomný čas, frázová slovesa.

3) Němčina
A. Začátečníci – Andrea Dostálková
učebnice Sprechen Sie Deutsch 1, od 7. lekce
B. Mírně pokročilí – Olga Valentová
učebnice: Sprechen Sie Deutsch 2, úroveň B1, hotovo 9 lekcí
C. Pokročilí – Olga Valentová
učebnice - Sprechen Sie Deutsch 3, úroveň B2, hotovo 9 lekcí
Může dojít k případnému sloučení kurzů Olgy Valentové v případě malého počtu zájemců
v kurzu Němčina pro mírně pokročilé.
Němčina by pak probíhala v pondělí od 17.00 do 18.30.
4) Španělština
A. Pokročilí – Ludmila Vyčítalová
Výuka španělského jazyka na úrovni B1/B2. Učebnice Aventura 2, pokračování od 7. lekce.
Lekce je sestavena z gramatických cvičení, konverzace, her, práce s textem a audiovizuálními
materiály.
5) Ruština
A. Začátečníci – Jana Krejčová
Kurz začátečníků může být veden podle učebnice "Raduga" nebo "Vremena". Účastníci kurzu
budou pracovat s více zdroji a tvořit si portfolio např. z kopírovaných materiálů. Začátečníci
se seznámí především s azbukou, rozdíly mezi českým a ruským jazykem (typická rusko-česká
homonyma), naučí se základní gramatiku a dokáží postupně komunikovat na vybraná
témata.
B. Mírně pokročilí – Jana Krejčová
učebnice: Učebnice současné ruštiny, 1. díl
U pokročilých je počítáno se základní znalostí jazyka, které se prohloubí jak o gramatické, tak
i fonetické jevy. Účastníci budou diskutovat o různých tématech, situacích, reagovat na
aktuální dění u nás i ve světě.

