Upozornění pro posluchače jazykové školy:
Nedoporučujeme si zakupovat učebnice předem. Na 1. hodině Vám lektor předá
aktuální informace ke kurzu. Učebnice je možné zakoupit hromadně se slevou .

ANGLICKÝ JAZYK

Pro školní rok 2014/2015 budou používány učebnice, které se osvědčily za posledních 5 let jejich
užívání při výuce anglického jazyka na naší jazykové škole.
1. ročník: Straightforward – Elementary (2. edice)
2. ročník: Straightforward – Elementary ( 2. edice)
3. ročník: Straightforward – Elementary, Pre-Intermediate, (2. edice)
4. ročník: Straightforward – Pre-Intermediate (2. edice)
5. ročník: Straightforward – Intermediate (1. nebo 2. edice)
Státnicový kurz: Murphy – Essential English Grammar, vlastní materiály lektora, učebnice pro
přípravu na FCE atd.
Výběr učebnic je proveden v souladu s požadavky vyučujícího a potřebami studentů. Studenti
1. ročníku obvykle začínají s úrovní Beginner/Elementary a končí s úrovní Intermediate.
Učebnice Straightforward je vydávána nakladatelstvím Macmillan, má podporu na internetu a
výuka z ní je doplňována dalšími materiály.
Učebnice Straightforward se umístila na nejvyšší příčce v nezávislém hodnocení učebnic
angličtiny pro dospělé, které bylo publikováno v článku Adult EFL Courses v časopise ELT
Journal (Adult EFL courses; Masuhara et al. ELT J.2008; 62: 294-312) vydávaného Univerzitou v
Oxfordu. Další informace o učebnici na www.macmillan.cz.

NĚMECKÝ JAZYK

1. ročník
učebnice: Sprechen Sie Deutsch I.
probírané učivo:, Sprechen Sie Deutsch , 1. - 7. lekce

2. ročník
učebnice: Sprechen Sie Deutsch I.
probírané učivo:, Sprechen Sie Deutsch , 8. - 12. lekce
konverzační témata: bydlení, náš byt, život ve městě a na vesnici, nákupy, možnosti
nakupování, média, internet, Berlín
Předpokládané znalosti pro zapsání do kurzu: časování sloves v přít. čase, skloňování
podstatných jmen, přivlastňovací zájmena, pořádek slov ve větě, rozkazovací způsob,
způsobová slovesa, předložky se 3. pádem, předložky se 4. pádem.

3. ročník
učebnice: Sprechen Sie Deutsch I., II./ Německy s úsměvem nově probírané učivo:
Sprechen Sie Deutsch I., 12 – 14. Lekce, Sprechen Sie Deutsch II, 1. – 3. lekce
konverzační témata: volný čas – divadlo, kino, práce, druhy povolání, dovolená a
sport, Německo
Předpokládané znalosti pro zapsání do kurzu: perfektum, préteritum, vedlejší věty,
předložky se 3. a 4. pádem, zvratná slovesa, budoucí čas, stupňování přídavných jmen
a příslovcí, préteritum, souvětí souřadné.

4. ročník
učebnice: Sprechen Sie Deutsch II./ Německy s úsměvem nově (lekce 15 – 19)
konverzační témata: Freizeit, Ausland, Tschechien, Beruf und Dienstreise
Předpokládané znalosti pro zapsání do kurzu: minulý čas – préteritum, perfektum,
věty vztažné, závislý infinitiv, některé věty časové, vedlejší věty s dass a damit.

5. ročník
učebnice: Německy s úsměvem – nově/ Sprechen Sie Deutsch III.
probírané učivo: Německy s úsměvem – nově, 20.–22. lekce Sprechen
Sie Deutsch III. - výběr
konverzační témata: volný čas, ochrana životního prostředí, počasí, roční období, svátky
a oslavy, nakupování a stravování
Předpokládané znalosti pro zapsání do kurzu: minulý čas – préteritum, perfektum,
trpný rod, vedlejší věty, stupňování přídavných jmen a příslovcí.

Kurz - příprava k maturitní zkoušce
učebnice: nakl. INFOA, Němčina – maturitní konverzace, maturitní slovní zásoba, maturitní
testy
Kurz je určen pro zájemce, kteří budou maturovat z německého jazyka. V kurzu se
probírají jednotlivá maturitní témata, konverzace.

Semestrální kurz s AJ/NJ bez obav na dovolenou
učebnice: Konverzační témata v němčině
Jedná se o výuku 2 hodiny týdně, kurz je určen pro zájemce, kteří si chtějí oživit znalosti
jazyka, domluvit se na dovolené, na nákupech atd.
Konverzační témata: rodina, bydlení, nakupování, v restauraci, v hotelu, volný čas

Přípravný kurz na státní základní zkoušku
učebnice: Konverzační témata v němčině
Odmaturuj z německého jazyka 1, 2
Wir wiederholen fürs Abitur Cvičebnice
německé gramatiky
konverzační témata: Familie, Haus und Wohnung, Arbeit und Beruf, Studium,
Freizeit, Verpflegung, Gesundheit und Krankheit, Sport, Kunst, Reisen, Natur,
Umweltschutz, Medien Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí složit státní základní
zkoušku z německého jazyka.

Přípravný kurz na státní všeobecnou zkoušku

učebnice:
Sprechen Sie Deutsch IV. konverzační témata: Familie, Haus und Wohnung,
Arbeit und Beruf, Studium, Freizeit, Verpflegung, Gesundheit und Krankheit,
Sport, Kunst, Reisen, Natur, Umweltschutz, Medien, deutschsprachige Länder
Kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí složit státní všeobecnou zkoušku z německého
jazyka, příprava spočívá jednak v přípravě jazykové (ústní i písemné), jednak odborné
(ústní).

FRANCOUZSKÝ JAZYK

1. a 2. ročník:

1. ročník: Taišlová J.: On y va! 1, nakl. LEDA
2. ročník: Bosquet M. a kol.: Quartier libre 1, nakl. KLETT.

Příprava k maturitě:

Francouzština - maturitní příprava od nakl. Infoa, 1. a 2. díl

ŠPANĚLSKÝ JAZYK

1. a 2. ročník:

AVENTURA I.

3. a 4. ročník:

AVENTURA II.

Konverzační kurz:

bude domluveno na 1. hodině

RUSKÝ JAZYK

1. a 2. ročník:

Raduga

ITALSKÝ JAZYK

Janešova J.: Italstina pro samouky, nakladatelstvi LEDA

