
                                                           

Evropské týdny jazyků v JŠ Radost a v Evropském centru jazykových zkoušek,  
Mlýnská 172 / 2, Č. Budějovice. 

Po 16. 9. 14.00 - 16.00 Speakfest. Ústní předtestování examinátorem jazykových zkoušek. Nutná registrace do 9. 9.  
15.00 - 15.30 Ukázková hodina španělštiny pro začátečníky. Nutná registrace do 9.9.  
15.40 - 16.10 Ukázková hodina španělštiny pro pokročilé.  Nutná registrace do 9.9.  

Út 17. 9. 10.00 - 10.30 Jazykový audit ve firmě. Možnosti, náklady a přínosy. Registrace není nutná.  
15.30 - 16.00 LEPŠÍ ANGLIČTINA pro děti ze základních škol. Co jsou to jazykové zkoušky pro děti, proč 
by je děti měly skládat a jak se na ně připravit. Registrace není nutná.   

St 18. 9. 14.00 - 16.00 Speakfest. Ústní předtestování examinátorem jazykových zkoušek. Nutná registrace do 11.9. 
15.00 - 15.30 Ukázková hodina angličtiny pro začátečníky. Nutná registrace do 11.9.  
15.40 - 16.10 Ukázková hodina angličtiny pro pokročilé.  Nutná registrace do 11.9.  

Čt 19. 9.  15.00 - 15.30 Jazykové zkoušky pro mládež. Kdy a proč by měli teenageři skládat jazykové zkoušky, 
jakých úrovní a v jakých variantách (computer based x paper based). Možnosti předtestování, možnosti 
přípravy. Registrace není nutná.  
15.45 - 16.15 Jazykové zkoušky pro dospělé. Potřebujete jazykovou zkoušku pro zaměstnavatele nebo si 
chcete vylepšit životopis? Zkouškové systémy, možnosti předtestování a přípravy. Registrace není nutná.  
15.00 - 15.30 Ukázková hodina z ruštiny pro začátečníky. Nutná registrace do 9.9.  
15.40 - 16.10 Ukázková hodina z ruštiny pro pokročilé.  Nutná registrace do 9.9.  

Pá 20. 9.  14.00 - 14.45 Jak uspět u speakingu při jazykové zkoušce Cambridge English (A2 Key, B1 Preliminary, 
B2 First, C1 Advanced). Pro studenty, kteří mají v plánu složení jazykové zkoušky. Registrace do 13. 9.  
15.30 - 16.00 Ukázková hodina němčiny pro začátečníky. Nutná registrace do 13.9.  
16.10 - 16.40 Ukázková hodina němčiny pro pokročilé.  Nutná registrace do 13.9.  

Po 23. 9. 14.00 - 16.00 Speakfest. Ústní předtestování examinátorem jazykových zkoušek. Nutná registrace do 16. 9.  

Út 24. 9. 10.00 - 10.30 Jazykový audit ve firmě. Možnosti, náklady a přínosy. Registrace není nutná.  
15.30 - 16.00 LEPŠÍ ANGLIČTINA pro děti ze základních škol. Co jsou to jazykové zkoušky pro děti, proč 
by je děti měly skládat a jak se na ně připravit. Registrace není nutná.   

St 25. 9. 14.00 - 16.00 Speakfest. Ústní předtestování examinátorem jazykových zkoušek. Nutná registrace do 18. 9.  

Čt 26. 9. 13.00 - 14.00 On line výuka angličtiny pro školy s rodilou mluvčí. Výhody, nevýhody, nástrahy a řešení. 
Seminář pro vyučující jazyků, předsedy předmětových komisí, ředitele škol. Nutná registrace do 19. 9.  
15.00 - 15.30 Jazykové zkoušky pro mládež. Kdy a proč by měli teenageři skládat jazykové zkoušky, 
jakých úrovní a v jakých variantách (computer based x paper based). Možnosti předtestování, možnosti 
přípravy. Registrace není nutná.  
15.45 - 16.15 Jazykové zkoušky pro dospělé. Potřebujete jazykovou zkoušku pro zaměstnavatele nebo si 
chcete vylepšit životopis? Zkouškové systémy, možnosti předtestování a přípravy. Registrace není nutná.  
19.00 - 20.30 S Rumbi o Africe. Interaktivní přednáška o Africe s rodilou mluvčí ze Zimbabwe. Nutná 
registrace do 19. 9. 

Pá 27. 9. 16.15 - 17.00 Slabá místa ve speakingu u jazykových zkoušek B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE). 
Seminář pro vyučující, kteří připravují studenty k jazykovým zkouškám. Nutná registrace do 20. 9.  

Všechny akce jsou zdarma. Registrace  na telefonních číslech 387 200 611/ 605 117 709 nebo na studijni@elec.eu 

Evropské centrum jazykových zkoušek a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.,  
Mlýnská 172/2, 370 01  České Budějovice, tel.: 387 200 611, e-mail: studijni@elec.eu, web: www.elec.eu 
IČ: 24144525, DIČ: CZ24144525, IZO: 181 056 372 
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