Jazykové kurzy
budou otevřeny pro maximální počet 25 účastníků. Při naplnění počtu 20 zájemců obdrží
účastníci informace o zahájení kurzu. Po ukončení kurzů I a II (2 akademické roky),
získají účastníci certifikát.

Garant: Mgr. Ivona Cindlerová, Katedra anglického jazyka s didaktikou

Anglický jazyk pro věčné začátečníky I a II
Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří s angličtinou už začínali, ale nepodařilo se jim
postoupit k vyšší úrovni. Rovněž tak je určen těm, kteří by si chtěli zvýšit své jazykové
i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí jazykové vzdělání. Obsahem kurzu
je vyvážená nabídka konverzace (cestování, volný čas, kultura, rodina), gramatiky i lexika.
Lektoři budou připraveni uzpůsobit obsah jednotlivých hodin potřebám a požadavkům
zúčastněných.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Anglický jazyk pro mírně pokročilé I a II
Tento kurz nabízí další rozvíjení všech složek anglického jazyka, především gramatiky,
slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení poslech, čtení a psaní). Důraz je
kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v běžných situacích všedního dne.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Anglický jazyk pro mírně pokročilé II
Tento kurz nabízí další rozvíjení všech složek anglického jazyka, především gramatiky,
slovní zásoby a jazykových dovedností (tj. mluvení poslech, čtení a psaní). Důraz je
kladen na prohloubení komunikativních kompetencí v běžných situacích všedního dne.
Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu U3V – Anglický
jazyk pro mírně pokročilé I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.
Výukový den: pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Anglický jazyk pro středně pokročilé II
Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové znalosti a dovednosti.
Kromě obecné angličtiny si rozšíří i profesní slovní zásobu a frazeologii. Práce v hodinách
bude vycházet ze zajímavých textů a prezentací. Studijní materiály jsou součástí kurzu.

Do navazujícího kurzu II budou přednostně přijímáni absolventi kurzu U3V – Anglický
jazyk pro středně pokročilé I, ale toto absolvování není podmínkou přijetí.
Výukový den: pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Konverzace v anglickém jazyce I a II
Tento kurz předpokládá již aktivní znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci
v základních životních situacích. Výuka bude probíhat formou debat a diskusí na aktuální
témata, jejichž východiskem budou zajímavé texty a prezentace. Kromě obecné angličtiny
bude věnována pozornost i profesní slovní zásobě a frazeologii.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Anglický jazyk-konverzace II
Tento kurz předpokládá již aktivní znalost anglického jazyka, která umožňuje komunikaci
v základních životních situacích. Výuka bude probíhat formou debat a diskusí na aktuální
témata, jejichž východiskem budou zajímavé texty a prezentace. Kromě obecné angličtiny
bude věnována pozornost i profesní slovní zásobě a frazeologii. Do navazujícího kurzu II
budou přednostně přijímáni absolventi kurzu U3V – Anglický jazyk-konverzace I, ale toto
absolvování není podmínkou přijetí.
Výukový den: čtvrtek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Pokročilá konverzace v anglickém jazyce - English Club I a II
Toto jazykové společenství je určeno všem zájemcům o anglický jazyk, kteří se tomuto
jazyku již delší dobu věnují a stále chtějí rozvíjet své jazykové schopnosti a dovednosti.
Účastníkům umožňuje setkávat se s lidmi podobného věku i podobných zájmů, s nimiž
budou vzájemně komunikovat o tématech jim blízkých. Východiskem budou například
aktuální zprávy, kulturní události, literární texty a také náměty z řad účastníků.
Výukový den: čtvrtek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Německý jazyk - věční začátečníci I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.1, a také pro všechny, kteří
chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat
své jazykové znalosti a dovednosti na úrovni tzv. věčných začátečníků, tedy na A1.1/A1.2.
Kurz je určen těm zájemcům, kteří s němčinou již v minulosti začínali, ale nepodařilo se
jim postoupit k vyšší jazykové úrovni. Kurz bude zaměřen na zvládnutí uvedené úrovně
jazyka pro snazší komunikaci v běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby
a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny

a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo
konverzaci na základní témata. Součástí lekcí jsou také poslechová či vizuální cvičení,
která spojují požadavek gramatických znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití
v reálném prostředí. V rámci těchto cvičení je rozvíjena významně také fonetická stránka
jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro tento kurz je učebnice němčiny (bude
upřesněno), součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové materiály lektora.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Německý jazyk - mírně pokročilí I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.1+, a také pro všechny, kteří
chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat
své jazykové znalosti a dovednosti na mírně pokročilé úrovni, tedy na A1.2/A2.1. Kurz
bude zaměřen na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních
situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na
gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako
základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata této jazykové úrovně.
Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických
znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto
cvičení je rozvíjena také fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem
pro tento kurz je učebnice němčiny, součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové
materiály lektora.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Německý jazyk - středně pokročilí I a II
Kurz je určen pro zájemce s úrovní němčiny alespoň na A1.2, a také pro všechny, kteří
chtějí lépe komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat
své jazykové znalosti a dovednosti na středně pokročilé úrovni, tedy na A2.1/A2.2. Kurz
bude zaměřen na osvojení komunikativní úrovně jazyka v běžných každodenních
situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny, která je navázána na
gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této slovní zásoby, slouží jako
základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata této jazykové úrovně.
Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických
znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto
cvičení je rozvíjena také fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem
pro tento kurz je učebnice němčiny (bude upřesněno), součástí kurzu jsou také vlastní
doplňkové výukové materiály lektora.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Německý jazyk komunikativně I a II
Kurz je určen primárně pro absolventy kurzu U3V – Německý jazyk pro středně pokročilé,
dále pro zájemce s úrovní v němčině na A2.1, a také pro všechny, kteří chtějí lépe
komunikovat v němčině. Účastníci tohoto kurzu budou rozvíjet a prohlubovat své jazykové
znalosti a dovednosti převážně komunikativně na středně pokročilé úrovni, tedy na
A2.2/B1.1. Kurz bude zaměřen primárně na osvojení komunikativní úrovně jazyka v
běžných každodenních situacích. Osvojení slovní zásoby a frazeologie z obecné němčiny,
která je navázána na gramatické jevy, jež jsou vysvětleny a upevněny v kontextu této
slovní zásoby, slouží jako základ pro komunikaci, potažmo konverzaci na daná témata.
Součástí lekcí jsou poslechová či vizuální cvičení, která spojují požadavek gramatických
znalostí a znalost probírané slovní zásoby pro užití v reálném prostředí. V rámci těchto
cvičení je rozvíjena fonetická stránka jazyka a nácvik správné výslovnosti. Základem pro
tento kurz je učebnice němčiny, součástí kurzu jsou také vlastní doplňkové výukové
materiály lektora.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Latinský jazyk I a II
Tento kurz je určen všem zájemcům, kteří i v 21. století hledají své evropské kořeny.
Latina, jako první kulturní jazyk Evropy a později jako lingua franca, nám nabízí široké
možnosti
poznání
na poli
jazykovém
a kulturním.
Obsahem našich setkání budou základy latinského jazyka s důrazem na stále živá rčení
a kulturní odkaz antického světa dnešku. Výuka bude otevřena i podnětům z řad
účastníků.
Výukový den: čtvrtek nebo pátek, 1 x za 14 dní, dopoledne

Místo výuky:
•

budova SC (Fráni Šrámka 3, Ostrava - Mariánské Hory)
Místo i učebna budou upřesněny (informace budou uchazečům zaslány emailem na adresu uvedenou v elektronické přihlášce).

Termíny výuky:
Začátek akademického roku = polovina září, konec akademického roku = polovina června
(celkem 16 lekcí). O zahájení výuky jsou účastníci informováni emailem.

Kontakt:
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
•

Mgr. Jitka Sršňová
telefon: +420 553 46 2519
e-mail: jitka.srsnova@osu.cz

•

Ing. Anna Dobošová
telefon: +420 553 46 2698
e-mail: anna.dobosova@osu.cz

Centrum dalšího vzdělávání, ul. Fráni Šrámka 3 (budova SA), Ostrava - Mariánské Hory,
709 00

