Lekce 18: V jazykové škole
1. Hledám kurz češtiny
2. V jazykové škole
3. Země a národnosti
4. Důležité výrazy a fráze
5. Test
1. Hledám kurz češtiny
18_1 Erik Berger se už půl roku učí česky. Teď chce ve studiu pokračovat v České republice.
Mluví s kamarádem. Poslouchejte. Vyberte, co je/není pravda.
Erik už mluví docela dobře česky.
Chce mít individuální lekce.
Lekce bude platit jeho firma.
Erik hledá jazykovou školu.
Erik chodí do práce každý den.
Na češtinu může chodit jenom ráno.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

Erik hledá jazykovou školu. Čte inzeráty na internetu. Jaká škola není pro Erika vhodná?

Jazyková škola Komfort
- individuální výuka
- příprava na zkoušky
- firemní kurzy
- skupinové kurzy:
večerní a ranní kurzy
intenzivní roční kurz
letní kurzy
- dětské jazykové tábory
- konverzační kurzy
Malé skupiny
Učebny v centru
Kvalitní výuka za výhodnou
cenu
Přístup do e-learningu zdarma
Kontaktujte nás na
www.jskomfort.cz
kancelář@jskomfort.cz
tel.: 377 320 718

Jazykové centrum
Anglofon
angličtina, němčina,
francouzština, španělština,
čeština pro cizince a dalších
10 jazyků!
Kurzy:
standardní – 2x 90 min týdně,
vhodné pro přípravu na
mezinárodní zkoušky
intenzivní denní kurzy – ideální
pro rychlé osvojení cizího
jazyka
víkendové kurzy – pokud
nemáte čas v pracovní dny

Agentura Český sen
Čeština pro vás u vás!
- individuální lekce „na míru“
- výuka jen pro vás
- tempo, jaké vám vyhovuje
- příprava na zkoušky nebo
specializace na obor (finance,
management apod.)
- první lekce zdarma
Kontaktujte prosím kancelář:
zapis@ceskysen.com
www.ceskysen.com
tel. 888 776 987

Dále organizujeme jazykové
pobyty v zahraničí
Kontakt:
Telefon: +420 261 264 999
kurzy@anglofon.eu
www.anglofon.eu

Pro Erika není vhodná škola
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Komfort

Anglofon

Český sen

Čtěte inzeráty ještě jednou. Co nabízí jazykové školy? Odpovězte.

Jazyková škola Komfort
- individuální výuka
- příprava na zkoušky
- firemní kurzy
- skupinové kurzy:
večerní a ranní kurzy
intenzivní roční kurz
letní kurzy
- dětské jazykové tábory
- konverzační kurzy
Malé skupiny
Učebny v centru
Kvalitní výuka za výhodnou
cenu
Přístup do e-learningu zdarma
Kontaktujte nás na
www.jskomfort.cz
kancelář@jskomfort.cz
tel.: 377 320 718

Jazykové centrum
Anglofon
angličtina, němčina,
francouzština, španělština,
čeština pro cizince a dalších
10 jazyků!
Kurzy:
standardní – 2x 90 min týdně,
vhodné pro přípravu na
mezinárodní zkoušky
intenzivní denní kurzy – ideální
pro rychlé osvojení cizího
jazyka
víkendové kurzy – pokud
nemáte čas v pracovní dny

Agentura Český sen
Čeština pro vás u vás!
- individuální lekce „na míru“
- výuka jen pro vás
- tempo, jaké vám vyhovuje
- příprava na zkoušky nebo
specializace na obor (finance,
management apod.)
- první lekce zdarma
Kontaktujte prosím kancelář:
zapis@ceskysen.com
www.ceskysen.com
tel. 888 776 987

Dále organizujeme jazykové
pobyty v zahraničí
Kontakt:
Telefon: +420 261 264 999
kurzy@anglofon.eu
www.anglofon.eu

Kde můžete studovat v centru?
v Komfortu / v Anglofonu /v agentuře Český sen
Kdo připraví kurz přesně pro vás?
Komfort /Anglofon / Český sen
Kde můžete studovat v neděli?
v Komfortu /v Anglofonu / v agentuře Český sen
Kdo nabízí výuku on-line?
Komfort / Anglofon / Český sen
Kde nemusíte na začátku platit za lekci?
v Komfortu / v Anglofonu / v agentuře Český sen
Kdo nabízí výuku pro děti?
Komfort / Anglofon / Český sen
Jaká škola zajistí kurz v Německu nebo Anglii? Komfort / Anglofon / Český sen
Jaký kurz si vyberete, když…
... můžete chodit na kurz jenom večer? – Vyberu si…
ranní kurz
odpolední kurz

večerní kurz

... v pracovní dny nemáte čas? – Vyberu si…
přípravu na mezinárodní zkoušky
víkendový kurz

konverzační kurz

... chcete studovat v práci a lekce bude platit vaše firma? – Vyberu si…
letní intenzivní kurz pro děti
firemní kurz
víkendový kurz
... chcete studovat s učitelem sám/sama? – Vyberu si…
individuální výuku
jazykový pobyt v zahraničí

skupinový kurz

... chcete studovat angličtinu v USA? – Vyberu si…
firemní kurz
jazykový pobyt v zahraničí

večerní kurz

... potřebujete dělat zkoušku? – Vyberu si…
přípravu na mezinárodní zkoušky
jazykový pobyt v zahraničí

konverzační kurz
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Erik si vybral jazykovou školu Komfort a píše tam e-mail. Jaké potřebuje informace? Doplňte
text.
The text should look like an email.
je

máte

trvá

stojí

zaplatit

dělat

vyplnit

dostat

Od: Erik Berger (eberg@gmail.com)
Předmět: Kurz češtiny
Odesláno: 4. 9. 2015, 13:44:13
Komu: kancelář@jskomfort.cz
Dobrý den,
viděl jsem váš inzerát a mám zájem o kurz češtiny pro cizince. Učil jsem se půl roku a trochu
mluvím, ale ne moc dobře.
Máte na podzim večerní kurz jednou nebo dvakrát týdně a kolik stojí jeden semestr? Hledám kurz
do 5.000 Kč. Od kdy do kdy kurz trvá? Můžu na konci dělat zkoušku a dostat certifikát?
Kdy a kde můžu vyplnit přihlášku? Jak můžu zaplatit?
Ještě bych chtěl vědět, kolik je ve skupině studentů?
Děkuju.
S pozdravem
Erik Berger
Spojte výrazy.
hledat
mít zájem
učit se česky
dělat
dostat
vyplnit

o kurz češtiny kurz češtiny
kurz češtiny o kurz češtiny
certifikát už půl roku
přihlášku zkoušku
zkoušku certifikát
už půl roku přihlášku

VŠIMNĚTE SI:
Erik už mluví docela dobře česky. Učí se česky už půl roku.
Chce studovat češtinu.
Hledá kurz češtiny.
Erik dostal odpověď z jazykové školy. Čtěte email a označte, co je/není pravda.
The text should look like an email.
Od: JŠ Komfort (kancelář@jskomfort.cz)
Předmět: RE: Kurz češtiny
Odesláno: 5. 9. 2015, 13:44:13
Komu: eberg@gmail.com
Vážený pane Bergere,
děkujeme za Váš zájem o studium v naší jazykové škole. Na podzim otevíráme kurz češtiny pro mírně
pokročilé (úroveň A2) v pondělí a ve středu od 17:30 do 19:00. Cena je 5.200,- Kč. Ve skupině je
maximálně 10 studentů. Tento kurz není přípravný kurz na zkoušku, ale škola Vám může vystavit
potvrzení o jeho absolvování. První lekce je 15. 9. a všechny kurzy končí 17.12. Přihlášku Vám
posílám v příloze, můžete ji vyplnit a poslat zpět elektronicky, nebo přinést osobně do naší kanceláře
na adrese Drobného 216, kde můžete kurz zaplatit. Přijímáme pouze platby v hotovosti, není možné
platit kartou. Kurz můžete uhradit i bankovním převodem. V této budově také probíhá výuka.
Pokud máte další otázky, neváhejte mě kontaktovat.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Dvořáková
JŠ Komfort
Kurz češtiny je dvakrát týdně.
Kurz je pro studenty, kteří mluví trochu česky.
Ve skupině je minimálně 10 studentů.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
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Kurz stojí víc než pět tisíc korun.
Studenti na konci dělají mezinárodní zkoušku.
Kurz je od října do prosince.
Erik může zaplatit kartou nebo bankovním převodem.

ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE
ANO/NE

VŠIMNĚTE SI: Ve formální korespondenci píšeme zájmena vy nebo váš (a jejich deklinované formy)
s velkým písmenem, například Děkujeme za Váš zájem. Přihlášku Vám posílám v příloze.
Doplňte otázky.
Jak

Jak často

Kolik

Kolik

Kdy

Kde

Jak často je kurz? – Kurz je dvakrát týdně.
Kolik stojí kurz? – 5.200 korun.
Kdy je první lekce? – Začínáme 15. 9.
Kde můžu vyplnit přihlášku? – V naší kanceláři.
Kolik je ve skupině studentů? – Maximálně deset.
Jak můžu zaplatit? – Hotově, nebo bankovním převodem.
GRAMATIKA: Všimněte si:
Kurz stojí 5 200 korun.
Ve skupině je 10 studentů.
Po číslech větších než 5 a po výrazech vyjadřujících množství (hodně, málo, moc, kolik, několik…)
používáme genitiv plurálu. Více o použití genitivu najdete zde. GG 7. 2 Tabulku genitivu plurálu
najdete zde. GG 7. 2. 2
Kdy používáme genitiv plurálu? Vyberte správnou možnost.
Jazyková škola nabízí několik kurzy / kurzů.
Kolik je ve skupině studenty /studentů?
V kurzu je sedm Francouzi / Francouzů.
Chtěl bych vyměnit za koruny 1000 dolar / dolarů.
Medicínu studuje hodně studentky / studentek.
Studenti dělají pět zkoušky / zkoušek.
Kurz češtiny stojí 5 000 koruny / korun.
Mám několik otázky / otázek.

2. V jazykové škole
Erik je v jazykové škole a vyplňuje přihlášku. Co kam píše? Doplňte.
Masarykova 5, Olomouc
eberg@gmail.com

22. 8. 1992
Německo

771 11

Erik Berger

604567342

Jazyková škola Komfort
Přihláška ke studiu
Jméno a příjmení

Erik Berger

Datum narození
Státní příslušnost
Bydliště v ČR

22. 8. 1992
Německo
Masarykova 5, Olomouc
PSČ: 771 11

Email
Telefon

eberg@gmail.com
604567342

Na co se Erika můžou zeptat v jazykové škole? Doplňte formální otázky v 2. osobě pl. (vyforma, vykání).
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Jak (jmenovat se) se jmenujete? – Erik Bergman.
Odkud (být) jste? – Z Německa.
Kdy (narodit se) jste se narodil? – 22. 8. 1992
Kde (bydlet) bydlíte? – V Olomouci.
Jaký (mít) máte email? – eberg@gmail.com
Jak odpovíte na otázky vy? No correct soution here
Jak se jmenujete?
Odkud jste?
Kdy jste se narodil/a?
Kde bydlíte?
Jaký máte email?
T_18_2 Erik mluví s paní v zápisové kanceláři v jazykové škole. Poslouchejte. Proč nemůže
Erik napsat vstupní test hned?
a picture like this, but the client is
Eric, i. e. the same man as above

Erikne nemůže napsat vstupní test hned, protože
nemá papír.

nemá čas.

nemá pas.

18_3 Poslouchejte a opakujte, co můžete slyšet v zápisové kanceláři.
18_3_1 nemám čas
18_3_2 vstupní test
18_3_3 na kurz češtiny
18_3_4 jak dlouho se učíte
18_3_5 píše se to
18_3_6 šest měsíců
18_2 Doplňte do dialogu. Pak kontrolujte poslechem.
píše se to
se učíte

vstupní test

šest měsíců

nemám čas

na kurz češtiny

jak dlouho

Erik: Dobrý den, můžu vám dát přihlášku na kurz češtiny?
Sekretářka: Dobrý den, určitě. Pojďte dál a posaďte se.
(šustění papíru)
Sekretářka: Ano, aha, tak vy chcete chodit na podzimní kurz. A jak dlouho se učíte česky?
Erik: Asi šest měsíců.
Sekretářka: Už jste napsal vstupní test?
Erik: Ne, ještě ne.
Sekretářka: Tak tady je test pro úroveň A1 a A2. Můžete ho vyplnit hned tady.
Erik: Ale já teď nemám čas!
Sekretářka: Nevadí, test můžete vyplnit doma, nebo je taky na internetu. Víte, jakou má naše škola
adresu?
Erik: Moment... www.jskomfort.cz, ne?
Sekretářka: Ano, komfort, píše se to s k, ne s c.
Erik: Tak děkuju. Nashledanou.
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VÝSLOVNOST: Výslovnost českých hlásek najdete zde. GG 2

3. Země a národnosti
T_18_4 Erik chodí na kurz v jazykové škole. Teď mluví o škole s kamarádem. Poslouchejte. Co
je/není pravda?

Eric, i. e. the same middle-aged man as
above talking to his middle-aged male friend,
sitting in the position like the men bellow

Erik si myslí, že čeština je těžká.
NE
Ve škole mluví jenom česky.
NE
Všichni studenti mluví anglicky.
NE
Studenti z Ruska nemají problémy.
NE

ANO /
ANO /
ANO /
ANO /

18_4 Poslouchejte ještě jednou. Spojte.
Mám
Čeština je
Lehký jazyk
Mluvíme
Poláci
Dělají

těžká. krizi.
jenom česky. těžká.
chyby. neexistuje.
krizi. jenom česky.
neexistuje. se učí česky rychle.
se učí česky rychle. chyby.

Poslouchejte ještě jednou a vyberte správnou možnost.
Čeština / česky je těžká.
Učil jsem se angličtina / anglicky.
Ve škole mluvíme jenom čeština / česky.
Všichni neumí anglicky / angličtina.
Poláci se učí česky / čeština rychle.
Kamarád mluví čeština / česky výborně.
18_4 Erik je z Německa. Je Němec. Mluví německy. Odkud jsou jeho spolužáci? Jakou mají
národnost? Jak mluví? Poslechněte si dialog ještě jednou a doplňte.
z Ukrajiny

Erik
jeden student
jedna studentka
jedna paní
kamarád

Švéd

ukrajinsky

Odkud je?
z Německa
ze Švédska
z Itálie
z Polska
z Ukrajiny

z Polska

Italka

Jakou má národnost?
Němec
Švéd
Italka
Polka
Ukrajinec

švédsky
Jak mluví?
německy
švédsky
italsky
polsky
ukrajinsky

VŠIMNĚTE SI: Erik je z Německa. Je Němec. Mluví německy.
Výběrový přehled zemí, národností a jazyků najdete zde. GG 12
Doplňte tabulku zemí a národností.
Švédsko
Španělsko

Francouz
Němka

Češka
Polák

Itálie

Slovák
Rakušan

Ukrajina
Maďarka

Britka
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muž
Maďar
Čech
Ukrajinec
Slovák
Ital
Němec
Rakušan
Španěl
Francouz
Brit
Polák
Švéd

žena
Maďarka
Češka
Ukrajinka
Slovenka
Italka
Němka
Rakušanka
Španělka
Francouzka
Britka
Polka
Švédka

země
Maďarsko
Česká republika/Česko
Ukrajina
Slovensko
Itálie
Německo
Rakousko
Španělsko
Francie
Velká Británie
Polsko
Švédsko

Odkud je nebo jakou má národnost? Vyberte správnou možnost.
Luigi je Itálie / Ital / Italka / italsky.
John je Anglie / Angličan / Angličanka / anglicky.
Peter je slovensky / Slovenka / Slovák / Slovensko.
Timea je Maďarka / Maďarsko / Maďar / maďarsky.
Lucas je Francouz / Francouzka / Francie /francouzsky.
Emma je Německo / Němka / Němec / německy.
Výběrový přehled zemí, národností a jazyků najdete zde. GG 12
Jakou má kdo národnost? Doplňte.
francouzsky
slovensky

Francouz
Slovenka

italsky
ukrajinsky

Italka
Ukrajinec

polsky

Polka

Clara je z Itálie. Mluví italsky. Je Italka.
Hugo je z Francie. Mluví francouzsky. Je Francouz.
Denis je z Ukrajiny. Mluví ukrajinsky. Je Ukrajinec.
Monika je ze Slovenska. Mluví slovensky. Je Slovenka.
Magda je z Polska. Mluví polsky. Je Polka.
Odkud jsou studenti? Doplňte správnou formu (genitiv sg.)
Michal a Jurij jsou Ukrajinci. Jsou z (Ukrajina) Ukrajiny.
Lucas a Antoine jsou Francouzi. Jsou z (Francie) Francie.
Carlo a Bruno jsou Italové. Jsou z (Itálie) Itálie.
Kamil a Piotr jsou Poláci. Jsou z (Polsko) Polska.
Maxim a Oleg jsou Rusové. Jsou z (Rusko) Ruska.
Gertrauda a Anton jsou Rakušani. Jsou z (Rakousko) Rakouska.
Marie a Jiří jsou Češi. Jsou z (Česká republika/Česko) České republiky/Česka. Either form is
acceptable.
GRAMATIKA: Podtržené výrazy jsou formy nominativu plurálu životných maskulin. Porovnejte
nominativ singuláru a nominativ plurálu:
Francouz – dva Francouzi
Ukrajinec – dva Ukrajinci
Polák – dva Poláci
Rus – dva Rusové
Více o použití nominativu najdete zde. GG 7. 4 Zjednodušená pravidla pro substantiva v nominativu
plurálu najdete zde. GG 7. 4. 2 Tabulku nominativu plurálu najdete zde. GG 7. 4. 3
Jakou mají národnost? Napište.
They will need Czech letters here.
Michal a Jurij jsou z Ukrajiny. Jsou Ukrajinci.
Lucas a Antoine jsou z Francie. Jsou Francouzi.
Carlo a Bruno jsou z Itálie. Jsou Italové.
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Kamil a Piotr jsou z Polska. Jsou Poláci.
Maxim a Oleg jsou z Ruska. Jsou Rusové.

Důležité výrazy a fráze
dělat zkoušku
dostat certifikát
firemní kurz
chodit na kurz
individuální výuka
jazykový pobyt v zahraničí
přihláška na kurz
příprava na mezinárodní zkoušky
připravit se na mezinárodní zkoušku
večerní kurz
víkendový kurz
vstupní test

vyplnit přihlášku
Hledám kurz češtiny.
Chci studovat češtinu.
Jak často je kurz? – Kurz je dvakrát týdně.
Jak můžu zaplatit? – Hotově, nebo bankovním převodem.
Kde můžu vyplnit přihlášku? – V naší kanceláři.
Kdy je první lekce? – Začínáme 15. 9. (čteme: patnáctého devátý/září)
Kolik je ve skupině studentů? – Maximálně deset.
Kolik stojí kurz? – 5.200 korun.
Mluvím už docela dobře česky.
Učím se česky už půl roku.

Test
V jazykové škole. Vyberte správnou možnost.
Hledám / můžu / vyplnit
Mám zájem / dělám / můžu dostat
Musíte dostat / vyplnit / dělat
Můžu hledat / dělat / dostat
Učím se česky / čeština / Češi

kurz češtiny.
o kurz.
přihlášku.
certifikát?
už dva roky.

Doplňte otázky.
Jak často je kurz? – Kurz je dvakrát týdně.
Kolik stojí kurz? – 5.200 korun.
Kdy je první lekce? – Začínáme 15. 9.
Kde můžu vyplnit přihlášku? – V naší kanceláři.
Kolik je ve skupině studentů? – Maximálně deset.
Jak můžu zaplatit? – Hotově, nebo bankovním převodem.
Země, národnosti, jazyky. Doplňte.
Češka

česky

česky

češtinu

Čech

čeština

Pavel mluví dobře česky.
Učí se česky už dva roky.
Ewa chce studovat češtinu.
Marie je Češka.
Jiří je Čech.
Čeština je těžká.
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Jakou má kdo národnost? Napište správně. Capital letters matter in the answer.
Ewa je z Polska. Je APOKL Polka.
David je z Rakouska. Je ŠANRUKA Rakušan.
Michal a Daniil jsou z Ruska. Jsou VÉOSUR Rusové.
Erik a Tobi jsou z Německa. Jsou CIMĚN Němci.
Sarah je z Anglie. Je NAKNAGlLČA Angličanka.
Diego a Samuel jsou ze Španělska. Jsou LÉPAŠNĚ Španělé.
Odkud kdo je? Jak mluví? Doplňte. Pozor na malá a velká písmena.
Honza je Č ech. Mluví č esky.
Karol je ze S lovenska. Mluví s lovensky.
Erik je N ěmec. Mluví n ěmecky.
Laura je z F rancie. Mluví f rancouzsky.
Elena je z R uska. Mluví r usky.
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