
název anotace věk/úroveň kapacita zahájení ukončení den hodina místo/místnost úplata

4-6 SVČ Ivančice

začátečníci jazykovka

5-7 SVČ Ivančice

mírně pokročilí jazykovka

7-9 SVČ Ivančice

začátečníci digitální učebna

10-12 SVČ Ivančice

mírně pokročilí digitální učebna

15+ SVČ Ivančice

začátečníci digitální učebna

15+ SVČ Ivančice

mírně pokročilí digitální učebna

15+ SVČ Ivančice

středně pokročilí digitální učebna

12+ SVČ Ivančice

začátečníci mediální učebna

SVČ Ivančice

digitální učebna

17-18

Konverzace v praxi 2

Výuka jazyka zábavnou formou, poslech, četba, interaktivní hry, 

gramatika, konverzace.

Konverzace v anglickém jazyce na určitá témata se zahraničními 

dobrovolníky.

8

6

6
Anglicky sebevědomě - gramatické jevy, správná výslovnost, četba, 

porozumění textu.
15-16

čtvrtek

Výuka základů znakového jazyka hravou a zábavnou formou. 

Účastníci se naučí prstovou abecedu (jednoruční a dvojruční), 

prostřednictvím bohatého obrazového materiálu si osvojí základ 

znakové zásoby. Účastníci budou mít možnost si vyzkoušet, jak se 

žije neslyšícím lidem. 

10

Konverzace na aktuální témata, užitečné fráze, jak se dorozumět na 

cestách.

čtvrtek

úterý

27.5.

1.10.

3.10.

3.10.

2.10.

28.5.

26.5.

úterý 26.5.

28.5.

středa

JAZYK

1100

1100

2.10.

10 1.10.Angličtina hrou 1
Výuka jazyka zábavnou a hravou formou, pohybové hry, písničky, 

základní slovní zásoba a větná spojení, poslech.

Angličtina hrou 2
Výuka jazyka zábavnou a hravou formou, pohybové hry, písničky, 

základní slovní zásoba a větná spojení, poslech.

16-17

27.5. 16-17

26.5. úterý

středa

1300Angličtina hrou 3
Výuka jazyka zábavnou a hravou formou, hry, písničky, říkanky, 

poslech, četba, interaktivní hry, gramatika, komunikace.

10

1.10.Znakuj s námi

Francouzský jazyk 

12+

Výuka jazyka zábavnou a záživnou formou, důraz kladen na 

důkladné zvládnutí úplných základů a gramatických jevů (od 

jednodušších ke složitějším). Výuku oživíme o informace z  reálií 

Francie a dalších zemích, kde se tímto jazykem hovoří.

Angličtina žádná dřina 1

Angličtina žádná dřina 2

Konverzace v praxi 1

6

10

8

18-19

18-19

15-16

2200

1200

1100

1300

2200

800



vedoucí

JAZYK

Chmelíčková M.

Chmelíčková M.

Molentová I.

Molentová I.

Pejsarová D.

Chyba J.

Pejsarová D.

Pyrochtová M.

zahraniční 

dobrovolníci


