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jaře 2017 budou probíhat pouze kurzy
pro skupinu mírně pokročilých a vyučovat

bude Petra Petríková. Ostatní kurzy budou
pokračovat, až se Lenka vrátí z mateřské od
podzimu 2017.

Kurzy
A) MÍRNĚ POKROČILÍ  gramatika
pondělí 18.45 – 20.15, každý týden
Náplň: Kurz navazuje na zimní kurz mírně
pokročilých a pokračuje v systematickém studiu
podle učebnice Norština nejen pro samouky (od
L9), kterou má každý účastník k dispozici. Kromě
české učebnice budeme používat též norské
materiály – gramatická cvičení, autentické texty
a nahrávky, tyto materiály dostanete vždy
nakopírované v hodině. Kurz bude vyžadovat
pravidelnou domácí přípravu a jeho cílem bude
připravit účastníky na středně pokročilou úroveň,
která zahrnuje bezpečné zvládnutí základů
gramatiky, plynulou konverzaci na každodenní
téma typu nákupy, objednávky, denní aktivity,
koníčky, pracovní povinnosti.

Délka: Kurzy začínají v týdnu 10 (od 6.3.2017)
a končí v týdnu 21 (22.5.2017), výuka se nekoná
v týdnu 16 (Velikonoce) a 18 (1. května).
Gramatický kurz tvoří 10 odpoledních/večerních
setkání po 2 vyučovacích hodinách.

B) MÍRNĚ POKROČILÍ  konverzace
čtvrtek 18.45 – 20.15, 1x 14 dní
Náplň: Kurz je doplněním gramatického kurzu, je
zaměřen na konverzaci k tématům podle aktuální
slovní zásoby, vychází z podnětů a potřeb
účastníků kurzu. Nabídka je rozšířením pondělního
kurzu a jeho hlavním účelem je praktické využití
jazyka v každodenních situacích, zautomatizování
výrazů, větných spojení a frází.

Délka: Konverzační kurz tvoří 5
odpoledních/večerních setkání po 2 vyučovacích
hodinách.

Přihlášky a cena

Kurz A)
Přihlášení do 26. 2. 2017: 1.790 NOK
Přihlášení po 26. 2. 2017: 2.190 NOK

Kurz B)
Přihlášení do 26. 2. 2017: 925 NOK
Přihlášení po 26. 2. 2017: 1.225 NOK

Minimální počet přihlášených v jednom kurzu je
5 účastníků, maximální 9. Přihlašovat se je možné
emailem na kurzy@basenordic.no nebo
telefonicky na čísle 466 91 232. V přihlášce prosím
uveďte, o který kurz máte zájem. Kurzovné je
třeba uhradit do 20.3.2017. Při odhlášení z kurzu
po 1. 3. 2017 se platí jednorázový odhlašovací
poplatek 615 NOK.

Místo
Pro nové účastníky
kurzu uvádím místo
konání kurzu:
Solbærtorvet
barnehage,
Gardeveien 4A, Oslo,
ca. 5 min chůze od
stanice metra
Majorstuen. Školka je
nízká bílá budova
obklopena hračkami
a kočárky a nachází
se mezi bytovými
bloky o mnoha patrech. Ve školce máme v určené
době k dispozici pronajatou učebnu s tabulí ve 2.
patře. Je třeba nosit s sebou přezůvky.

Petra Petríková
petra.petrikova@basenordic.no

Tel: +47 468 62 487
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