
Informace o KURZU PRO SENIORY S VNOUČATY 

pro jazyk ANGLICKÝ i NĚMECKÝ 

 

1) Vyhlašovatel: Jihočeský kraj. 
 

2) Organizátor: Dům dětí a mládeže ………………………………………………… 
 

3) Určeno: Pro seniory s vnoučaty 

- Vnoučata hlavně předškolního až mladšího školního věku – 5 až 10 let; 

- Mezi seniorem a „vnoučetem“ alespoň minimální příbuzenský vztah. 
 

4) Jedná se o kurz složený z 10 lekcí po 1 hodině. Výuka 1x týdně. 
 

5) Kurz je financován z prostředků Jihočeského kraje a pro účastníky je zdarma. 
 

6) Dne ……………. se uskuteční v …………………………………………………. 

nultá informační hodina, na které shromáždíme vyplněné přihlášky, domluvíme 

se, jaký den a v kolik hodin bude výuka probíhat a představíme vyučující. 

- Zájemci o anglický jazyk se sejdou na uvedeném místě v ……...… hod. 

- Zájemci o německý jazyk se sejdou na uvedeném místě v ……….. hod. 
 

7) Skripta a další podpůrný materiál poskytne organizátor. 
 

8) Anglický jazyk: 
Cíl: Osvojit si na elementární úrovni jazykové návyky, osvojit si základní slovní zásobu, 

naučit se základům gramatiky a jejím nejjednodušším formám, posílit schopnost porozumět 

psané i slyšené formě angličtiny, vést jednoduché monology a rozhovory, jazykově zvládnout 

nejčastější situace v cizině, posílit vztah mezi prarodiči a jejich vnoučaty díky společnému 

prožívání, tvoření a aktivnímu trávení času. 

Obsah: Základní témata (přestavení se, rodina, zájmy, zdraví, aj.), preferovány zábavné 

metody, zdůrazňována participace studentů, tzn. spoluúčast, zapojení se, aktivita. Kladen důraz 

na častou konverzaci, výuka bude probíhat na úrovni běžné komunikace podle učebnice 

„Angličtina pro seniory“ (začátečníci) a „Big Muzzy in Gondoland“ (videokurz pro děti) a 

dalších materiálů – DVD s konverzacemi, her, tvořivých aktivit. 
 

9) Německý jazyk: 
Cíl: Cílem kurzu je osvojit si na elementární úrovni jazykové návyky, naučit se aktivně 

používat základní slovní zásobu, seznámit se se základy gramatiky a jejími nejjednoduššími 

formami, posílit schopnosti porozumět psané i mluvené formě německého jazyka, vést 

jednoduché monology a dialogy, jazykově zvládnout nejčastější situace v cizině a v neposlední 

řadě posílit vztah mezi prarodiči a jejich vnoučaty díky společnému prožívání a aktivnímu 

trávení volného času. 

Obsah: Obsahem kurzu je probrání základních jazykových témat (představení se, rodina, 

zájmy, nakupování apod.), preferovány jsou zábavné metody, zdůrazňována je aktivita 

a zapojení se všech účastníků kurzu. Důraz je kladen na častou konverzaci. Výuka probíhá na 

úrovni běžné komunikace podle učebnice „Němčina pro seniory s vnoučaty“, doplněná je 

o další materiály z internetu, hry a tvořivé aktivity. 
 

10) Kontaktní osoba:…………………………………………………………………... 
 

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás. 


