KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
Vážení a milí spoluobčané,
Obec Malé Březno přichází s nabídkou kurzu Anglického jazyka pro své občany. Tento kurz je určen všem,
kdo mají zájem se zdokonalovat v cizím jazyce, včetně dětí školního věku. Začátek kurzu je plánován od
počátku měsíce března 2019 do května 2019, výukovým dnem je čtvrtek. Výuka bude probíhat ve skupinách
s omezenou kapacitou žáků, o počtu maximálně 15 osob. Lektorem pro výuku anglického jazyka.je rodilý
mluvčí pan Brian LeBlanc.
V případě zájmu, odevzdejte vyplněný dotazník v podatelně OÚ do 20.02.2019. Údaje z Vašich dotazníků
budou vyhodnoceny a následně prokonzultovány s lektorem. Další kroky se budou odvíjet od počtu zájemců.
Upřednostněni budou zájemci s dřívějším datem podání dotazníku.
•
•
•

Předpoklad výuky: 1x týdně
Povinná spoluúčast: 50,- Kč / hodina pro dospělé osoby (děti zdarma)
K vyučování bude používána učebnice Angličtina nejen pro samouky od vydavatelství LEDA
https://www.leda.cz/Titul-detailni-info.php?i=515 , kterou lze za cenu 299,- Kč objednat na
obecním úřadu
__________________________________________________________________________________

Dotazník pro zájemce o kurz anglického jazyka
__________________________________________________________________________________

Jméno, příjmení, bydliště: …………………………………………………………….…………….…
Znalost anglického jazyka (označte křížkem Vaši úroveň znalosti AJ):
•
•
•

úplný začátečník (žádná či velice malá znalost angličtiny, student se učí základní slovní zásobu a gramatiku a výslovnost)
pokročilý začátečník (student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, anglická slova umí vyslovovat)
mírně pokročilý (student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají)

Den a čas výuky:
o

Čt od 17.00 – 18.45 hodin (dvě vyučovací hodiny)

Témata výuky:
o
o
o

Konverzace při cestování
Technická konverzace pro zaměstnaní
Volná konverzace

Mám zájem o zařazení do kurzu AJ pro dceru/syna
Den a čas výuky:
o

Čt od 16.00 – 16.45 hodin (jedna vyučovací hodina)

Témata výuky:
o
o

Školní konverzace (1.stupeň ZŠ, 2.stupeň ZŠ)
Volná konverzace

Jméno, příjmení, bydliště: …………………………………………………………….….…
Věk: …………………………………………………………………………….………….....

Datum a podpis uchazeče

………………………………………………

