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Praha 
 

    

Letní jazykový kurzLetní jazykový kurzLetní jazykový kurzLetní jazykový kurz    
Čeština pro cizinceČeština pro cizinceČeština pro cizinceČeština pro cizince    

 
 

Název kurzuNázev kurzuNázev kurzuNázev kurzu DatumDatumDatumDatum 
Standardní cena Standardní cena Standardní cena Standardní cena     

v Eurv Eurv Eurv Eur 
Cenová nabídkaCenová nabídkaCenová nabídkaCenová nabídka 

 Letní kurz I. 18.-31.7.2010  460,- Eur   I. + II. 870,- Eur 

 Letní kurz II. 1.8.-14.8.2010  460,- Eur  II. + III. 670,- Eur  

 Letní kurz III. (na kolech)  15.-22.8.2010 260,- Eur   I. + II. + III. 1.100,- Eur 

 
MÍSTO :    Jihlava – Česká republika 
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:  30.5. 2010    
    
Kurz je určen prKurz je určen prKurz je určen prKurz je určen pro:o:o:o:   Všechny zájemce o český jazyk ve věku 18Všechny zájemce o český jazyk ve věku 18Všechny zájemce o český jazyk ve věku 18Všechny zájemce o český jazyk ve věku 18----99 let,99 let,99 let,99 let, kteří chtějí strávit chtějí strávit chtějí strávit chtějí strávit     

zajímavzajímavzajímavzajímavou formou svou letní dovolenou v České republice.ou formou svou letní dovolenou v České republice.ou formou svou letní dovolenou v České republice.ou formou svou letní dovolenou v České republice. 
    
Obsah kurzu:Obsah kurzu:Obsah kurzu:Obsah kurzu:      
---- Kurz češtiny Kurz češtiny Kurz češtiny Kurz češtiny – bude veden KONVERZAČNÍ FORMOU a zaměřen na PRAKTICKÉ VYUŽITÍ.    
Důraz bude kladen na upevnění a rozšíření slovní zásoby. Gramatické problémy    budou vysvětlovány    taktéž    
na praktických příkladech.    
---- Praktická část kurzu  Praktická část kurzu  Praktická část kurzu  Praktická část kurzu –––– Získané VĚDOMOSTI MŮŽETE IHNED UPLATNIT a rozšířit v odpolední 
praktické části kurzu nebo při ubytování v hostitelské rodině.     
---- Doprovodný program  Doprovodný program  Doprovodný program  Doprovodný program –––– Čeká na Vás BOHATÝ ODPOLEDNÍ, VEČERNÍ I VÍKENDOVÝ 
PROGRAM.        
 
VVVVýuka:ýuka:ýuka:ýuka:   I.  10 dnů á 4 výukové jednotky = celkem 40celkem 40celkem 40celkem 40     výukových jednotek výukových jednotek výukových jednotek výukových jednotek    
        II.  10 dnů á 4 výukové jednotky = celkem 40 celkem 40 celkem 40 celkem 40  výukových jednotek výukových jednotek výukových jednotek výukových jednotek    
        III.  5 dnů á 4 výukové jednotky = celkem 20 celkem 20 celkem 20 celkem 20  výukových jednotek výukových jednotek výukových jednotek výukových jednotek    
 
Ubytování:Ubytování:Ubytování:Ubytování: dle výběru:   v české rodině nebo studentská ubytovna 

hotel nebo penzion (doplatek) 
    
Detailní informace a přihlašovací formulář:Detailní informace a přihlašovací formulář:Detailní informace a přihlašovací formulář:Detailní informace a přihlašovací formulář:                http://www.ajoda.eu/cesky-jazyk-pro-cizince 
    
Kontakt:Kontakt:Kontakt:Kontakt: Mgr. Dagmar Toufarová 

Telefon:  00 – 420 – 728 – 45 14 15 
Mail:  ajoda@ajoda.eu 
Web:  www.ajoda.eu 


