
ZAČÁTEČNÍCI
pondělí 18.45 – 20.15
Na podzim můžeme otevřít novou skupinu
úplných začátečníků, pokud se přihlásí min. 5
zájemců. Pro nástup do kurzu není potřeba
žádné předchozí znalosti norštiny, pouze čas a
chuť začít studovat. Učebnici Norština nejen
pro samouky je možné zakoupit u nás na
začátku kurzu.

STŘEDNĚ POKROČILÍ
pondělí 17.15 – 18.45
Kurz navazuje na jarní kurz mírně pokročilých
a po úvodním opakování bude pokračovat ve
studiu podle Norštiny nejen pro samouky od
12. lekce. Podle této učebnice postupujeme
především v
gramatice, vedle
toho využíváme
poslechy a
konverzační
materiály podle På
vei a od podzimu i
Stein på stein.

POKROČILÍ
čtvrtek 18.45 –
20.15
Mluvíte norsky,
absolvovali jste
jazykové kurzy
úrovně Norskprøve 3 a potřebujete opakovat
nebo ujasnit si některé gramatické jevy? Pak
pro vás může být užitečný kurz, ve kterém se
zaměříme na tradiční gramatické problémy
jako jsou předminulý/minulý čas, používání
členů, slovosled vedlejších vět apod.
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cete začít studovat,
procvičit nebo zdokonalit

svou norštinu v malé skupině
Čechů a Slováků? Přidejte se
k nám do kurzů norštiny, které
začínají v září ve školce na
Majorstuen!

Délka kurzu
Kurz tvoří 13 odpoledních/večerních setkání po
2 vyučovacích hodinách. Kurzy začínají v týdnu 36
(od 2.9.2019) a končí v týdnu 50, s výjimkou týdne
40 a 41 (podzimní prázdniny).

Cena
Přihlášení do 26. 8. 2019: Kr 2.490
Přihlášení po 26. 8. 2019: Kr 2.690
Kurzovné je třeba uhradit do 20.9.2019.
Při odhlášení z kurzu po 9. 9. 2019 se platí
jednorázový odhlašovací poplatek Kr 650,

Přihlášky
Přihlašuje se na webových stránkách
https://www.basenordic.no/kurzysignup/
Minimální počet přihlášených v jednom kurzu je
6 účastníků, maximální 9.

Kde
Solbærtorvet barnehage, Gardeveien 4A, Oslo,
5 min od metra Majorstuen.
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