Komenského nám. 2, 602 00 Brno
www.u3v.muni.cz, mail: u3v@rect.muni.cz, tel.: 549 49 8141
Úřední hodiny: Po, St: 9.00 – 11.00, Út, Čt: 13.00 – 15.00
hodin

Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V Vám nabízíme kurz:

Španělský jazyk pro mírně pokročilé
Počet účastníků: maximálně 14 osob
Lektor:
PhDr. Alena Simbartlová
Termíny:
18. 10. 2017 – 28. 2. 2018 vždy ve středu 12.00 – 13.30 hod., celkem 18 lekcí
kurz poběží od 18. 10. do 13. 12. 2017 a následně od 3. 1. do 28. 2. 2018
kurz se nekoná 20. a 27. 12. 2017 z důvodu prázdnin
Místo konání: budova bývalé lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost č. 501
Cena:
70,- Kč/lekce
Platba:
1 260,- Kč (říjen 2017 – únor 2018)
Kurz je určen pouze pro posluchače, kteří navštěvují některý z dlouhodobých kurzů (alespoň
roční) v tomto akademickém roce 2017/2018.
Kurz španělština pro mírně pokročilé navazuje na kurz španělština pro začátečníky - má
za cíl zdokonalit se v komunikaci v běžných denních situacích: představit se, hovořit o své rodině,
svém povolání, zálibách, cestování, jak a kdy nakupovat (rozdílný denní režim – siesta), jídlo a
kultura stolování, jak si objednat v restauraci, atd.
Součástí kurzu bude také další poznávání kultury a reálií španělsky mluvících zemí (životní styl,
rozdíly mezi španělsky mluvícími zeměmi, rozdíly v rámci Španělska, nejzajímavější oblasti a města
Španělska, nejvýznamnější svátky ve Španělsku: Feria de Abril, Semana Santa, Fallas, Sanfermines,
Camino de Santiago. Kurz se zaměří také na další kulturní fenomény z literatury, hudby a tance
/flamenco/, filmu, malířství, architektury, apod.).
Výukové materiály: výuka bude probíhat podle učebnice AVENTURA 1 Španělština pro střední
a jazykové školy. Účastníci kurzu obdrží materiály k výuce zdarma – učebnici si není třeba pořizovat.
V případě zájmu se přihlaste prostřednictvím elektronické přihlášky! Odkaz na elektronickou
přihlášku je umístěn níže.
Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Elektronická přihláška do kurzu Španělský jazyk pro mírně pokročilé
Ing. Bc. Hašková Barbora, v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

PhDr. Alena Simbartlová, v. r.
garant kurzu

