Němčina na dovolenou (začátečníci)
Rozsah: 90 minut
Frekvence: 1x až 5x týdně dle dohody
Termín a délka: červen–září dle dohody s účastníky kurzu
Chystáte se na dovolenou do Německa, Rakouska či Švýcarska a obáváte se trapných situací
spojených s neznalostí jazyka? Přitom často stačí umět jen několik základních frází a slovíček
a člověk si celý pobyt lépe užije. Tento kurz se zaměřuje na dovolenkové komunikační
situace, jako je koupě vstupenek, objednání jídla, kladení základních otázek, vyjádření přání
nebo stížnosti. Podle potřeb účastníků kurz zohlední dialekt v jednotlivých německých
spolkových zemích, nebo zdůrazní specifickou rakouskou či švýcarskou slovní zásobu. Navíc
projeví-li člověk snahu komunikovat v jazyce daného národa, jde všechno většinou snáze a
rychleji, než když se chováte jako neznalý cizinec.

Němčina pro práci v zahraničí (pokročilí)
Rozsah: 90 minut
Frekvence: 1x až 5x týdně dle dohody
Termín a délka: červen–září dle dohody s účastníky kurzu
Už vás nebaví vykonávat v Česku práci, jakou byste mohli dělat v Německu či Rakousku za
dvojnásobný plat? Jenže to byste museli umět obstojně německy… S dobrou znalostí němčiny
můžete také pracovat v Česku u lukrativních německých firem jako je Bosch, E.ON, BMW,
nebo Siemens. Tento kurz je určen těm, kteří si chtějí otevřít možnost pracovního uplatnění
v zahraničí, nebo zlepšit svou pozici v rámci stávajícího zaměstnání. V kurzu se naučíte, jak
zvládnout přijímací pohovor v němčině, jak komunikovat se svými kolegy na pracovišti a jak
hovořit o náplni své práce. Podle přání účastníků se kurz může zaměřit na specifickou slovní
zásobu daných povolání jako např. slang řemeslníků či dělníků.

Dětské a studentské kurzy
Němčina pro předškolní děti
Rozsah:1x týdně 45 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Je vaše dítě šikovné a zvídavé? Přemýšlíte, na jaký kroužek ho dát, a zdá se vám, že anglicky
už dneska umí všichni? Tento kurz němčiny je další možností, jak rozvíjet potenciál vašeho

dítěte ve věku, kdy se ještě nemusí cizí jazyk učit, ale poslechem a hrou ho přirozeně
vstřebává. Kromě toho je osvojování cizího jazyka v tomto věku pro dítě dobrodružstvím a
objevováním neznámého. Děti se baví legrační cizí výslovností, rádi se učí básničky a
tajemná (cizojazyčná) označení již známých slov. Kromě zábavy vybavíte své dítě také
výhodou nad jeho vrstevníky, pro něž je němčina velkou neznámou.

Němčina pro začátečníky (7–11 let) – A0
Rozsah:1x týdně 45 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Víte již nyní, že se vaše dítě bude učit jako druhý cizí jazyk němčinu? Chcete využít jeho
tvárnosti a radosti z učení, která je pro tento věk typická? Tento kurz je koncipován jako úvod
do studia německého jazyka, který děti naučí správnou výslovnost, seznámí je s německou a
rakouskou kulturou, a především jim zábavnou formou zprostředkuje základní komunikační
dovednosti. Výhodou výuky v tomto věku je, že děti ještě nemají zábrany používat cizí jazyk,
nepřijde jim trapné vyslovovat německé hlásky a nemají vůči němčině předsudky, které
později ztěžují její výuku.

Němčina pro mírně pokročilé (12–15 let) – A1
Rozsah:1x týdně 45 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Většina dětí se ve věku 12 let začíná učit němčinu jako druhý cizí jazyk. Často se však stává,
že se jim němčina začne plést s angličtinou a žáci získávají k výuce němčiny záporný vztah,
neboť ji považují za příliš těžkou. Kromě toho jsou nuceni se v poměrně pokročilém věku učit
naprosté základy, které pro ně vždy nejsou ve srovnání se znalostmi z angličtiny dostatečně
motivující. Mnoho z nich tak na výuku němčiny rezignuje, aniž si uvědomí, že by to mohl být
předmět, který je bude v budoucnu živit. Bez ohledu na to, zda mají žáci v plánu pokračovat
na střední školu, nebo odborné učiliště, němčina může být tím, co jim otevře cestu k lepším
pracovním podmínkám. Nabízený kurz se zaměřuje právě na tuto věkovou skupinu a
zábavnou formou výuky se snaží žáky motivovat k dalšímu studiu.

Němčina pro středoškoláky (16–19 let) – A2/B1
Rozsah:1x týdně 90 minut

Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Chcete se zlepšit v němčině, nebo nemáte dost příležitostí ji používat? Plánujete se zúčastnit
výměnného pobytu a máte strach, že vaše znalosti nejsou dostatečné? Tento kurz vám pomůže
překonat zábrany v používání němčiny, rozvine vaši komunikační kompetenci a upevní
znalosti, které jste již získali během studia. Doučíte se to, v čem si nejste jisti, a utvoříte si
nadstavbu toho, co již umíte. Obsah kurzu bude přizpůsoben vašim potřebám a představám a
bude pracovat s různorodými autentickými materiály. Podle zájmu se může orientovat i na
přípravu k maturitní zkoušce z němčiny.

Kurzy pro dospělé
Němčina pro úplné začátečníky (A0)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Rozčiluje vás, že si nejste schopni přečíst jídelní lístek v němčině, nebo se informovat o
zboží, které kupujete v Rakousku? Nevíte, jak v Německu správně odpovědět na pozdrav,
nebo se zeptat na cestu? Pokud už vás nebaví dívat se v zahraničí do země a nerozumět tomu,
co o vás lidé říkají, pak s tím něco udělejte. Tento kurz vás uvede do základů němčiny, naučí
vás základní komunikační fráze a představí slovní zásobu, kterou využijete kdykoli. Pokud
máte strach, že by se vám němčina s angličtinou pletla, pak vězte, že znalost angličtiny jako
germánského jazyka vám při výuce němčiny může být velmi užitečná.

Němčina pro věčné začátečníky (A1/A2)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Učili jste se němčinu na základní škole, střední škole, nebo ještě v jiném kurzu a teď jako by
to bylo všechno pryč? Znalosti ale nikdy nemizí úplně a často vás samotné překvapí, že se
vám zničehonic vybaví nějaké slovíčko nebo gramatická struktura. Čím dříve s obnovováním
cizího jazyka začnete, tím lépe. Tento kurz vám má pomoci vzkřísit vědomosti, jež jste již
kdysi získali, a oživit je do té míry, abyste je opět mohli používat. Dalším cílem je utřídit a
rozšířit vaše teoretické i praktické znalosti němčiny a umožnit vám je opět začít používat

v praxi. A pokud stále pochybujete, pak věřte, že výuka jazyka není o talentu, ale o píli, jak
praví německé přísloví: „Übung macht den Meister“.

Němčina pro mírně pokročilé (A2+/B1)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Mrzí vás, že nemáte dostatek příležitostí využít své znalosti němčiny? Porozumíte téměř
všemu, ale mluvení je pro vás stále obtížné a stresující? Tento kurz je zaměřen na vyplnění
mezer ve vašich znalostech a rozvinutí vaší komunikační kompetence. V kurzu se budete
zabývat již složitějšími konverzačními tématy, číst komplexnější texty a trénovat poslech
autentických textů. Gramatika bude již nejen nástrojem komunikace, ale prostředkem
vyjádření zdvořilosti, emočního zabarvení nebo asertivity. Dále bude kurz spontánně rozvíjet
čtenářskou gramotnost v němčině.

Německá konverzace pro dospělé (B2)
Rozsah:1x týdně 90 minut
Délka: 15 lekcí/ období
Termín: dle dohody s účastníky kurzu
Umíte skvěle gramatiku, ale slovní projev již není tak plynulý? Když se díváte na rakouské či
německé programy, rozumíte i složitým slovním spojením, v mluveném projevu už je ale
nejste schopni použít? V tomto kurzu se budete aktivně účastnit konverzace, naučíte se
německy pohotově reagovat na jakékoli cizojazyčné podněty. Cílem kurzu je přimět vás
k aktivní orální interakci, které napomůže malá skupinka a uvolněná atmosféra. Slovní zásoba
je vyučována induktivně a v kontextu.

