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LETNÍ NABÍDKA KURZŮ 

DĚTI (7-10 let) 

Intenzivní kurz obecné francouzštiny  

Kurz obecné francouzštiny pro děti se zaměřuje na rozvoj základních komunikačních 

dovedností, a to jak ústních, tak i písemných, a zároveň v dětech podporuje chuť se učit pomocí 

poutavých aktivit určených speciálně pro ně. Děti jsou vedeny kompetentními a dynamickými 

lektory, kteří je motivují co nejvíce mluvit prostředictvím rozhovorů, situačních her, písniček a 

hraných scének. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

Tematická dílna: „Výtvarná činnost“ 

Tato dílna si klade za cíl probudit u dětí tvořivost a rozvinout jejich komunikační dovednosti ve 

francouzštině. 

Lektor navrhne dětem blízká témata inspirovaná městem, historickými postavami, rodinou, 

oslavami, koníčky apod. V závislosti na zvoleném tématu dítě rozhodne, jakým způsobem 

projeví svou představivost - obrázkem, malbou či koláží, a ke svému dílu se pak vyjádří. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

JUNIOŘI (10-15 let) 

Intenzivní kurz obecné francouzštiny A1 / A2 / B1 

Kurzy obecné francouzštiny pro dospívající pokrývají úrovně A1, A2 a B1 a jsou založené na 

dynamických, rozmanitých a zábavných metodách. Kurzy u studentů rozvíjí schopnost rozumět, 

mluvit, číst a psát ve francouzštině. 

Výuka: 3 hodiny / den (2 týdny - 30 hodin) 

Cena: 4 960 Kč s kartou IF Pass / 5 360 Kč pro veřejnost  
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Tematická dílna 1: „Radost ze čtení a psaní“ A2 / B1 + BILINGVNÍ Junioři 

Tato dílna kombinuje čtení a psaní. Motivující a interaktivní činnosti účastníkům přiblíží psaný 

jazyk prostřednictvím situačních scének a autentických textů. Jejím cílem je zvýšit rozmanitost 

v přístupu k psanému projevu a podnítit motivaci studentů.  

Studentům pomůže rychle získat psané komunikační dovednosti a osvěžit si své znalosti 

gramatiky a pravopisu. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

Tematická dílna 2: „Divadlo ve francouzštině“ A2 / B1 

Tento kurz kombinuje studium francouzštiny a divadelní techniky. Studenti překonají strach 

mluvit v cizím jazyce a zlepší si výslovnost i intonaci vytvořením vazeb mezi gesty a promluvou. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

Tematická dílna 3: „S kamerou v ruce - natáčení videí ve francouzštině“ A2/B1 

V této dílně audiovizuální tvorby budou účastníci natáčet hravé krátké filmy v rámci různých 

projektů: reportáže, hrané scénky a natočené debaty. Studenti se seznámí s technickými 

dovednosti (natáčení, nahrávání zvuků, střih) a současně zapracují i na jazykových 

dovednostech (psaní textů - scénářů / konfrontace různých pohledů…). 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

Tematická dílna 4: „Úvod do programování her a aplikací ve francouzštině“ A2/B1 

Tato dílna kombinuje studium francouzštiny a počítačové programování prostřednictvím tvorby 

interaktivních příběhů, her a digitálních animací. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 
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DOSPĚLÍ (od 16 let) 

Intenzivní kurz obecné francouzštiny A1(-)/A1(+); A2(-)/A2(+); B1(-)/B1(+); B2(-)/B2(+) 

Kurzy obecné francouzštiny pro dospělé pokrývají úrovně A1, A2, B1, B2 a C1, jsou založené na 

dynamických metodách a umožňují se systematicky zdokonalovat ve všech oblastech 

písemného a mluveného projevu. 

Výuka: 3 hodiny / den (2 týdny - 30 hodin) 

Cena: 4 960 Kč s kartou IF Pass / 5 360 Kč pro veřejnost 

 

Tematická dílna 1: „Divadlo ve francouzštině“ A2/B1 

Tento kurz kombinuje studium francouzštiny a divadelní techniky. Studenti překonají strach 

mluvit v cizím jazyce a zlepší si výslovnost i intonaci vytvořením vazeb mezi gesty a promluvou. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

Tematická dílna 2: „Radost ze čtení a psaní“ B1/B2 

Tato dílna kombinuje čtení a psaní. Motivující a interaktivní činnosti účastníkům přiblíží psaný 

jazyk prostřednictvím situačních scének a autentických textů. Jejím cílem je zvýšit rozmanitost 

v přístupu k psanému projevu a podnítit motivaci studentů.  

Studentům pomůže rychle získat psané komunikační dovednosti a osvěžit si své znalosti 

gramatiky a pravopisu. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 

 

Kurz konverzace A2/B1/B2 

Tento kurz zlepšuje studentovy schopnosti komunikovat ve francouzštině. Nabízí přátelský a 

společenský prostor, kde se student může vyjadřovat, formulovat a obhajovat své názory, sdílet 

své zážitky, rozšiřovat svou slovní zásobu, rozvíjet své znalosti a používat francouzštinu v 

reálných situacích. 

Výuka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 
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Kurz gramatiky B1/B2 

Kurz nabízí zvýšení úrovně gramatiky. Atraktivním a komunikativním způsobem pomůže 

zopakovat si základní oblasti francouzské mluvnice. Studenti si osvěží a uspořádají své znalosti 

pokročilé gramatiky pomocí aktivit a jasného vysvětlení problematických částí. Celá řada 

rozmanitých cvičení pak nově nabyté znalosti upevní a umožní studentovi jejich spontánní užití. 

Docházka: 2 hodiny / den (1 týden - 10 hodin) 

Cena: 2 100 Kč 
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