Vážení přátelé,
nad rámec základního programu U3V, ve spolupráci s Centrem jazykového vzdělávání MU, Vám
nabízíme kurz:

Konverzace v anglickém jazyce
Počet účastníků: maximálně 14 osob
Lektor:
Mgr. Renata Hajslerová
Termíny:
3. 3. 2015 – 26. 5. 2015, vždy v úterý 14:30 – 16:00 hod.
(3.3., 10.3., 17.3., 24.3., 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5.)
Místo konání:
budova bývalé Lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost č. 501
(dle původního číslování se jednalo o učebnu č. 401)
Cena:
70,- Kč / lekce
Platba:
910,- Kč (březen – květen 2015)

Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám.
2, 3. NP, dveře č. 353 a 352), případně telefonicky nebo e-mailem (kontakty uvedeny v hlavičce
nabídky). Kurzovné je nutno uhradit v hotovosti minimálně týden před zahájením kurzu.

Ing. Bc. Barbora Hašková v. r.
manažerka pro koordinaci CŽV

Mgr. Renata Hajslerová, v. r.
garant kurzu

Anotace kurzu Konverzace v anglickém jazyce:
Kurz je určen pro posluchače se středně pokročilou znalostí angličtiny, kteří si chtějí zopakovat,
upevnit a rozšířit své dosavadní jazykové znalosti a dovednosti. Obsahem konverzačně zaměřeného
kurzu budou témata odpovídající této jazykové úrovni, jež se zaměřují na různé oblasti života a
zájmů posluchačů. Přístupnou formou budou posluchači vedeni k rozvíjení i dalších jazykových
dovedností, jakými jsou čtení a psaní.
Výukové materiály jsou vytvářeny samotným vyučujícím z autentických zdrojů a budou
posluchačům poskytovány během kurzu.

Obsah
1. Past and future. Childhood memories, past experiences, past and future hopes.
2. Environment and environmental issues.
3. Banks and finance. Bank services. Loans and savings. Investment.
4. Art. Paintings, sculptures, galleries and museums. Describing art.
5. Inventions and discoveries. New technologies.
6. Politics and government.
7. Different cultures. Culture shock and bias.
8. Prejudice and superstition.
9. Globalization and related problems.
10. Generation gap.
11. Gender issues. The changing role of men and women.
12. Current home and foreign news.
13. Revision.
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