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Центр у серпні: Курси чеської мови для 
дітей та дорослих та приміські табори

Літні інтенсивні курси 
чеської мови
У вас багато вільного часу влітку і ви хочете його використати для 
вдосконалення своєї чеської мови? Ми відкриваємо для вас літні 
інтенсивні курси. З 1 серпня розпочинається чотиритижневий 
інтенсивний курс з нашою лекторкою Діаною, а з 15 серпня буде 
проходити тижневий інтенсивний курс з лектором Патріком. 
Обидва курси призначені для громадян ЄС і для початківців. 

Чеська мова для 
дітей та підлітків
В серпні ми відкриваємо літні курси для дітей. У нас залишилось 
кілька вільних місць. Курси будуть інтенсивні та триватимуть 
загалом 12 днів (з 15 до 30 серпня). Ми відкриваємо групи для 
дошкільного віку (5-7 років), молодшого шкільного віку 
(6-10 років), старшого шкільного віку (11-15 років) та підлітків 
(15-18 років). 

Приміський табір 
у зоопарку
Ми підготували програму і для найменших. У серпні ми 
організовуємо відразу два приміські табори. Ми відправимося з 
дітьми в зоопарк у Брно до тварин. Діти можуть з нетерпінням 
чекати на спостереження за тваринами,  незабутні враження та 
нові знайомства. 

Реєстрація на осінні 
курси чеської мови
Хочете вивчати чеську мову з нами й восени? Позначте у своєму 
календарі 28 серпня. Ми відкриємо реєстрацію на осінні курси 
чеської мови для громадян держав, що не є членами ЄС. Ми 
відкриваємо загалом 18 курсів для мовних рівнів від А1 до В1. 

Дорогі друзі,
в нашому щомісячному дайджесті ви 
дізнаєтеся, які події ми плануємо для 
вас у серпні. Ми організовуємо 
приміський табір у зоопарку, 
розпочинаємо літні курси чеської мови 
для дітей, підлітків та дорослих та 
відкриємо реєстрацію на осінні 
граматичні курси.

І це ще не все! Більше інформації про наші заходи у серпні ви знайдете на 
нашому вебсайті, Facebook або Instagram.

http://www.cizincijmk.cz
http://www.facebook.com/CentrumprocizinceJMK
http://www.instagram.com/cizinci_jmk/
http://www.cizincijmk.cz/en/courses/summer22-eu/
http://www.cizincijmk.cz/en/courses/summercoursekids2022/
https://www.cizincijmk.cz/uk/akce/zoo/
https://www.cizincijmk.cz/uk/kurzy/gkpodzim2022/
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У серпні 2022 Центр для іноземців 
організовує:

Чотиритижневий інтенсивний 
курс чеської мови Громадяни ЄС

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською мовою

Приміський табір у зоопарку Діти 7-13 років (громадяни 
держав, що не є членами ЄС)

Адаптаційно-інтеграційні курси Англійською, українською мовами

Адаптаційно-інтеграційний курс Українською мовою

Літні курси чеської мови для 
дітей та підлітків

Громадяни держав, що не є 
членами ЄС

Тижневий інтенсивний курс 
чеської мови Громадяни ЄС

Приміський табір у зоопарку Діти 7-13 років (громадяни 
держав, що не є членами ЄС)

Адаптаційно-інтеграційний курс Російською мовою

Реєстрація на граматичні курси 
чеської мови для громадян 
держав, що не є членами ЄС

Громадяни держав, що не є 
членами ЄС




