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NNAABBÍÍDDKKAA  KKUURRZZŮŮ  NNĚĚMMEECCKKÉÉHHOO  JJAAZZYYKKAA    
  

jjaarroo  22001133  
 

 

JJaazzyykkoovvýý  kkuurrzz  NNJJ  pprroo  ssttuuddeennttyy  11..  rrooččnnííkkůů  SSŠŠ  ––  úúrroovveeňň  AA11    
Termín: pondělí 14.30 – 16.00 hod.   Lektorka:  Vendula Chromá 
Pro koho:        studenty SŠ, kteří nemohou rozvíjet nabyté zkušenosti a dovednosti ze ZŠ a jsou 

nuceni v hodinách NJ začínat s němčinou od začátku 

PPřříípprraavvnnýý  kkuurrzz  NNJJ  kkee  ssttááttnníí  mmaattuurriittnníí  zzkkoouuššccee  ––  úúrroovveeňň  BB11  
Termín: středa 18.15 – 19.45 hod.    Lektorka:  Petra Hosnedlová 

KKoonnvveerrzzaaččnníí  kkuurrzz  nněěmmččiinnyy  pprroo  mmíírrnněě  ppookkrrooččiilléé  ––  úúrroovveeňň  BB11//11 
Termín: pondělí 16.30 – 18.00 hod.    Lektorka:  Vendula Chromá 

KKoonnvveerrzzaaččnníí  kkuurrzz  nněěmmččiinnyy  pprroo  mmíírrnněě  ppookkrrooččiilléé  ––  úúrroovveeňň  BB11//11 
Termín: pondělí 18.15 – 19.45 hod.    Lektorka:  Jana Kadlecová 

KKoonnvveerrzzaaččnníí  kkuurrzz  nněěmmččiinnyy  pprroo  mmíírrnněě  ppookkrrooččiilléé  ––  úúrroovveeňň  BB11//22 
Termín: pondělí 16.30 – 18.00 hod.    Lektorka:  Jana Kadlecová 

PPřříípprraavvnnýý  kkuurrzz  NNJJ  kkee  zzkkoouuššccee  GGooeetthhee--ZZeerrttiiffiikkaatt  BB11  
Termín: čtvrtek 16.30 – 18.00 hod.    Lektorka: Dana Pilná 

OOddbboorrnnýý  kkuurrzz  NNJJ  pprroo  ssttřřeeddnněě  ppookkrrooččiilléé  ((oobbcchhooddnníí  kkoommuunniikkaaccee))  ––  BB11  //BB22 
Termín: čtvrtek 16.30 – 18.00 hod.    Lektorka: Jana Doleželová 

PPřříípprraavvnnýý  kkuurrzz  NNJJ  kkee  zzkkoouuššccee  GGooeetthhee--ZZeerrttiiffiikkaatt  BB22  
Termín: pondělí 18.15 – 19.45 hod.    Lektorky: Květuše Šimanová 
        Constanze Rieboldt (rodilá mluvčí) 

KKoonnvveerrzzaaččnníí  kkuurrzz  nněěmmččiinnyy  pprroo  ssttřřeeddnněě  ppookkrrooččiilléé  ––  úúrroovveeňň  BB22 
Termín: středa 17.45 – 19.15 hod.    Lektorka:  Hana Marková 

KKoonnvveerrzzaaccee  NNJJ  pprroo  ppookkrrooččiilléé  ––  úúrroovveeňň  CC11  
Termín: čtvrtek 18.15 – 19.45 hod.   Lektor: Jürgen Eder (rodilý mluvčí) 

JJaazzyykkoovvýý  kkuurrzz  NNJJ  --  ppřřeekkllááddáánníí  pprroo  vveellmmii  ppookkrrooččiilléé  ––  úúrroovveeňň  CC11//CC22    
Termín: čtvrtek 18.15 – 19.45 hod.    Lektorka:     Vladimíra Květounová 

Všechny jazykové kurzy postupně vedou ke složení jazykových zkoušek Goethe-Institutu. 
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CCíílleemm  kkuurrzzůů::  
  

 připravit se postupně na složení mezinárodních jazykových zkoušek Goethe-
Institutu 

 seznámit se s jednotlivými částmi jazykových zkoušek na úrovni A1 – C2 

 vyzkoušet si zkoušku nanečisto 

 procvičovat a vylepšovat všechny jazykové kompetence nutné pro úspěšné 
zvládnutí těchto zkoušek 

 naučit se dorozumět v základních každodenních situacích až po velmi pokročilou 
úroveň 

 rozproudit své komunikativní schopnosti a zlepšit své vyjadřování v německém 
jazyce  

 procvičovat ostatní jazykové dovednosti – poslech, čtení a psaní 

 osvojit si a procvičovat slovní zásobu a gramatické jevy  

 překládání úředních dokumentů, smluv, obchodní korespondence a textů z 
různých oblastí (u příslušného kurzu)  

 krok za krokem a zábavnou formou  

 tematická náplň kurzů bude přizpůsobena frekventantům kurzu 
 

CCeennaa::  
     

 2.200,- Kč (Přípravný kurz NJ ke státní maturitní zkoušce) 

 2.850,- Kč  

 3.250,- Kč (Konverzace NJ pro pokročilé – úroveň C1, Jazykový kurz NJ - překládání 
pro velmi pokročilé – úroveň C1/C2)) 

 

PPřřiihhllááššeenníí  aa  zzaappllaacceenníí::    
 

 do 4. 2. 2013    
 

ZZaahháájjeenníí  kkuurrzzůů::  
 

 v týdnu od 11. 2. 2013  
                                  

MMííssttoo  kkoonnáánníí::  
 

 Goethe-Zentrum JU, Krajinská 2                    

Počet účastníků ve všech kurzech je omezen na max. 6-8 zájemců. 
 

Vzhledem k omezenému počtu účastníků bude brán zřetel na datum přihlášení. 

V případě Vašeho zájmu o navštěvování jazykového kurzu vyplňte prosím závaznou přihlášku na 
našich webových stránkách www.goethezentrum.cz v sekci “přihlašování na akce“.  

   


