
Centrum v srpnu: Kurzy češtiny pro děti 
i dospělé a příměstské tábory

Letní intenzivní 
kurzy češtiny
Máte v létě víc volného času a chcete ho využít ke zlepšení své 
češtiny? Budeme pro vás otevírat letní intenzivní kurzy. Od 1. srpna 
začíná čtyřtýdenní intenzivní kurz s naší lektorkou Dianou a od 15. 
srpna pak poběží týdenní intenzivní kurz pod vedením lektora 
Patrika. Oba kurzy jsou pro občany EU a jsou pro úplné začátečníky.

Čeština pro děti 
a teenagery
V srpnu otevřeme letní kurzy pro děti. Máme ještě pár volných míst. 
Kurzy budou intenzivní a potrvají celkem 12 dní (od 15. do 30. srpna). 
Otevíráme skupiny pro předškolní věk (5-7 let), mladší školní věk 
(6-10 let), starší školní věk (11-15 let) a teenagery (15-18 let).

Příměstské 
tábory v zoo
Připravili jsme program i pro ty nejmenší. V srpnu pořádáme hned 
dva příměstské tábory. Vyrazíme s dětmi mezi zvířata do brněnské 
zoo. Děti se můžou těšit na pozorování zvířat, nezapomenutelné 
zážitky a navazování nových přátelství.

Registrace do podzimních 
kurzů češtiny
Chcete se s námi učit česky i na podzim? Zapište si do kalendáře 
termín 28. srpna. Budeme otevírat registraci do podzimních kurzů 
češtiny pro občany mimo EU. Otevíráme celkem 18 kurzů pro 
jazykovou úroveň A1 až B1.

Drazí přátelé,
v našem měsíčním newsletteru se dozvíte, 
jaké akce pro vás chystáme na srpen. 
Pořádáme příměstský tábor v zoo, zahaju-
jeme letní kurzy češtiny pro děti, teenage-
ry i dospělé a budeme otevírat registraci 
do podzimních gramatických kurzů.

A to není všechno! Další informace o našich aktivitách v srpnu 
najdete na našem webu, Facebooku nebo Instagramu.

Číst více

Číst více

Číst více

Číst více

https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/leto22-eu/
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/detileto2022
https://www.cizincijmk.cz/cs/akce/zoo/
https://www.cizincijmk.cz/cs/kurzy/gkpodzim2022/
http://www.cizincijmk.cz
http://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
http://www.instagram.com/cizinci_jmk/


Centrum pro cizince v SRPNU 2022 pořádá:

1. 8. Čtyřtýdenní intenzivní kurz češtiny Občané EU

1. 8. Adaptačně-integrační kurzy Ukrajinsky

1. - 5. 8. Příměstský tábor v ZOO Děti 7-13 let (občané EU i mimo EU)

6. 8. Adaptačně-integrační kurzy Anglicky, ukrajinsky

12. 8. Adaptačně-integrační kurzy Ukrajinsky 

15. 8. Letní kurzy češtiny pro děti 
a teenagery - začátek výuky Občané mimo EU

15. 8. Týdenní intenzivní kurz češtiny Občané EU

15. - 19. 8. Příměstský tábor v ZOO Děti 7-13 let (občané EU i mimo EU)

22. 8. Adaptačně-integrační kurzy Rusky

28. 8. Registrace do gramatických kurzů 
češtiny pro občany mimo EU

Občané mimo EU




