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:
21. 10. 2014 – 24. 2. 2015 vždy v úterý 14:30 – 16:00 hod.
(kurz poběží od 21.10. do 9.12.2014 a následně od 6.1. do 24.2.2015,
28.10.2014 se kurz z důvodu st. svátku nekoná)
Místo konání:
budova bývalé Lékařské fakulty, Komenského nám. 2, místnost č. 407
Cena:
70,- Kč / lekce
Platba:
1.050,- Kč (říjen 2014 – únor 2015)

Podrobnější anotaci kurzu naleznete na druhé straně této nabídky.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři Univerzity třetího věku MU (Komenského nám.
2, 2. patro, dveře č. 263), 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

PŘIHLÁŠKA

Mgr. Renata Hajslerová, v. r.
garant kurzu

Anglický jazyk – konverzace
(podzim 2014)

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 praktická témata odpovídající této jazykové úrovni a potřebám posluchačů. Přístupnou
formou budou posluchači vedeni k rozvíjení i dalších jazykových dovedností, jakými jsou čtení,
poslech a psaní.
Výukové materiály jsou vytvářeny samotným vyučujícím z autentických zdrojů a budou
posluchačům poskytovány během kurzu.

Obsah
1. Roční období, trávení dovolené. Opakování přítomného a minulého času.
2. Lidé a rodina, mezilidské a rodinné vztahy. Opakování přídavných jmen a příslovci.
3. Volný čas, zájmy a záliby, studium na U3V.
4. Média – televize, rádio, internet, noviny a časopisy.
5. Obchody a nakupování, reklamace zboží a služeb.
6. Bydlení a ubytování, opakování vazby „there is“.
7. Zdraví a nemoc, u lékaře, v lékárně a nemocnici.
8. Svátky a výročí.
9. Sporty, aktivně trávený čas.
10. Práce a zaměstnání.
11. Město, orientace ve městě, zajímavá místa a památky.
12. Společnost a kultura.
13. Sociální problémy, zločin a trest.
14. Budoucnost, věda a technika.
15. Komunikace - email, telefon, internet.
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