Obchodní angličtina pro mírně pokročilé: středa 17:00 – 18:00
Your chance to learn English skills and basic vocabulary with Email, Telephoning and Customer
service. Learn Formal and Informal language and practise using activities. Also learn basic business
structure and vocabulary. A wide range of resources and experience is on offer to help with your
needs
Obchodní angličtina pro středně pokročilé: úterý/čtvrtek 17:00 – 18:00
To further your knowledge in business matters, focusing on the next level, including new vocabulary,
system and speaking. There is an opportunity to tailor make the course for your needs. This would
be for individual students.
Kurzy angličtiny pro mírně pokročilé až pokročilé, B1-C2
This is a structured course with a student´s book and other materials and activities to improve your all
round English. The course is designed to be fun while you are learning and giving you the confidence
to speak.
Individuání kurzy

Nemáte časové možnosti docházet do skupinových kurzů nebo máte jinou představu o formě výuky
jazyka? Pak právě pro vás je určena individuální výuka jazyků v jazykové škole Language Zone. Naši
lektoři se plně přizpůsobí individuálním požadavkům, časovým možnostem, představě o výuce a
tempu studia. S individuální výukou jazyka můžete začít kdykoli chcete, napište nám a my vám
sestavíme studijní program na míru tak, aby byla výuka co nejzajímavější. Individuální kurz jazyka je
možné zajistit pro jednoho až dva studenty, cena se řídí ceníkem pro rok 2014.
These courses are made to your requirements so that you get the maximum benefit. This includes all
types, Business, general conversation, book assisted structure.

Angličtina pro mírně pokročilé: úterý 16:00 – 17:30
Kurz pro falešné začátečníky, kteří by si rádi utvrdili základy angličtiny a osvojili si základy gramatiky a
slovní zásoby k různým tématům.
Angličtina pro mírně pokročilé: úterý 17:45 – 19:15
Kurz pro mírně pokročilé studenty angličtiny, kteří by rádi zvládli běžnou komunikaci třeba o dovolené
či na pracovní cestě.
Přípravné kurzy k FCE, 3 část: úterý 19:15 – 20:15
Kurz nejen pro ty, kteří by chtěli složit jazykovou zkoušku, ale i pro zájemce s dobrou znalostí
angličtin, kteří by si rádi utvrdili obtížnější gramatiku a obsáhlou, tematicky uspořádanou slovní
zásobu.
Čínština
Kurz pro ty, kteří by rádi odhalili kouzlo orientálního jazyka a znakového písma a naučili se základní
gramatiku a užitečné fráze.

Němčina pro pokročilé: středa 19:00 – 20:00
Kurz je vhodný pro studenty, kteří se chtějí připravit na zkoušku B2. Používáme učebnici Aspekte
(Langenscheidt, úroveň B2) a zaměřujeme se hlavně na konverzaci a argumentaci. Studenti pracují s
náročnějšími texty, součástí kurzu je taky poslech, video a hry.
Der Kurs ist geeignet für Studenten, die sich auf die Prüfung B2 vorbereiten wollen. Wir benutzen das
Lehrbuch Aspekte (Langenscheidt, Niveau B2) und konzentrieren uns auf die Konversation und
Argumentation. Die Studenten arbeiten mit anspruchsvolleren Texten, zum Kurs gehören auch das
Hörverstehen, Video und Spiele.
Němčina pro mírně pokročilé: pondělí 18:30 – 19:30

Na tomto kurzu používáme učebnici Sprechen Sie Deutch 1 a další doplňkové materiály. Kurz je
vhodný pro falešné začátečníky a pro ty, kteří němčinu již trochu znají, ale potřebují nejdříve upevnit
to, co již probírali. Budete zde probírat například: časování sloves, předložky se 3. a 4. pádem,
slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, stupňování přídavných jmen, préteritum,
perfektum, souřadicí spojky a slovosled ve vedlejší větě, budoucí čas.
Němčina pro středně pokročilé: úterý 18:00 – 19:30
B1: Sprechen Sie Deutsch 2.








Satzgefüge/Souvětí podřadné z. B. als, dass, obwohl, damit ...
Deklination der Adjektive/Skloňování přídavných jmen Fragepronomen/Tázací zájmena z.B.
was für ein/eine/einen ....
der von Substantiven, Adjektiven und Verben abhängige Infinitiv/Infinitiv závislý na
podstatném, přídavném jménu a slovesu z.B. Es war nötig zu warten, Deutsch zu sprechen
...
Modalpartikel/Modální částice z.B. bloß , doch, ja auch ....
Infinitivkonstruktion/Infinitivní konstrukce zu, zu .... um
Verben mit präpositionalem Objekt, Subsatntive und Adjektive mit betimmten
Präpositionen/Vazby sloves, podstatných a přídavných jmen z.B. sich gewöhnen an j-n/etwas

+ Wiederholung Sprechen Sie Deutsch 1.
Konverzace ve španělštině, středa 9:00 – 10:00
Rychlý kurz španělštiny na cesty. Po absolvování tohoto kurzu se budete umět domluvit ve Španělsku
a Jižní Americe. Naučíte se objednat si v restauraci, domluvit se na cenách, domluvit se na letišti a v
letadle, poznat nové lidi, zajistit penziony a hotely, pomoci s hledáním v mapách atd.
Konverzace ve španělštině, středa 10:00 – 11.00
Conversación en español. Para todas las personas que hablan un poco español, y quieren practicar
una hora a la semana. Temas desde cocina latinoamericana, música latinoamericana y española
hasta tradiciones y juegos.

Španělština pro mírně pokročilé a falešné začátečníky, úterý 9:00 – 10:00
Již znáte něco ze španělštiny? Nechce se Vám začínat uplně od začátku, ale potřebujete si své
dosavadní znalosti nejdříve upevnit? Pak je tento kurz přesně pro Vás. V případě zájmu Vám
pohlídáme Vaše děti, zatímco vy se budete učit. Lektorka pracuje s učebnicí Aula Internacional.

Angličtina pro žáky zš zaměřená na domácí přípravu, čtvrtek 14:00 – 15.00
Help with school homework . The course is dedicated to explaining and helping students with all their
tasks in English.
Kurz zaměřený na pomoc s domácími úkoly z angličtiny a látkou probíranou ve škole.
Přípravné kurzy k FCE, 1. Část, čtvrtek 15:00 – 16:30
Preparation for FCE. A practical course to help students who need FCE to get to a higher level of
education or job opportunity.
Angličtina pro pokročilé – konverzace, pondělí 19:00 – 20:00
Do you like chatting with others? Would you like to improve your spoken language, develop your
language skills and vocabulary? Come and join us. We have prepared a wide range of topics which
you can discuss with your friends, including current affairs and events happening around the world.
Angličtia pro středoškoláky, nejen s přípravou k maturitě, pondělí 15:30 – 16:30
New vocabulary? New phrases? A balanced course which covers everything, lots of speaking,
listening and written work. With the added reference of a book if required, this is the complete course
to improve your all round English
Travel, USA: konverzace s rodilým mluvčím, úterý od 19:00 – 20:00
Do you enjoy travelling? Do you want to work on your English conversation? Learn and discuss topics
relating to travel, such as:
World travel destinations; When/where/why to go; Means of transportation; Experiences and favourite
places; / conversational, intermediate/advanced

Konverzace v němčině, čtvrtek 18:00 – 19:00, pátek 9:00 – 10:00
Kurz je určen mírně až středně pokročilým studentům němčiny, kteří se chtějí zdokonalit v aktivním
užívání jazyka v běžných komunikačních situacích.

Upevňovací kurz německé gramatiky, čtvrtek 17:00 – 18:00
Kurz je určen mírně až středně pokročilým uživatelům němčiny. Náplní kurzu je opakování a
procvičování gramatických jevů zábavnou formou.

Příprava k maturitě z němčiny, čtvrtek 16:00-17:00
Praktický nácvik řečových dovedností (ústní projev, poslech s porozuměním, samostatný písemný
projev), didaktických testů a příprava na písemné práce.

Němčina pro teenagery, čtvrtek 15:00-16:00
Němčina zábavnou formou pro náctileté začátečníky a mírně pokročilé s využitím moderních,
interaktivních výukových metod (internet, video, hudební ukázky).

Kurzy italštiny, čtvrtek 13:00 – 14:00, 14:00 - 15:00
Líbí se Vám Itálie? Rádi byste se v této čarokrásné, kulturní a slunné zemi domluvili a něco málo se o
jejích obyvatelích, historii a folklóru dozvěděli?
Pokud ano, vydejme se spolu na cestu do tajů italštiny, připravme se na základní komunikační
situace a dejme si u toho třeba kávu po italsku!Italština pro začátečníky, Italština mírně-středně
pokročilí, Italština junior

Angličtina s přípravou ke státní i školní maturitě, čtvrtek 18:00 – 19:00 či pátek 17:00 – 18:00
Potřebujete se připravit ke státní maturitě? Struktura kurzu bude přizpůsobena Vašim ptřebám.
Budeme se zaměřovat jak na didaktický test, tak na ústní i psanou část.
U přípravy na školní maturitu se budeme detailně zabývat tématy požadované Vaší školou.
Kurzy jsou vedené kvalifikovanou lektorkou, která má zkušenosti i certifikaci hodnotitele a zadavatele
státních maturit z cizích jazyků.

Angličtina pro male školáky, 7-10 let a pro žáky ZŠ , 11-13 let.
Vaše děti se začaly učit anglicky? Chcete jejich znalosti prohloubit a upevnit? Naše kurzy jsou vedené
kvalifikovanými lektory a rodilými mluvčími, kteří mají bohaté zkušenosti s výukou dětí. Děti se učí
formou aktivit, písniček a her, učí se aktivně používat slovní zásobu a fráze, které se naučily ve škole
a rozvíjí dále své jazykové dovednosti. V kurzech pro male školáky používáme učebnice Chit Chat a
pro starší školáky řadu učebnic More! Lektoři mají k dispozici mnoho dalších doplňkových materialů,
kterými hodiny obohacují.

