LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA EZAU

PŘIHLÁŠKA ZÁJEMCE O KURZ FINŠTINY
Účastník kurzu
JMÉNO
PŘIJMENÍ (TITUL)
DATUM NAROZENÍ
ADRESA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ
E-MAIL
KONTAKTNÍ TELEFON

Podle zákona č.101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/697 uděluji souhlas
se zpracováním svých osobních údajů a pořizování fotografií a videozáznamů z jazykového kurzu pro
účely tohoto kurzu, jakožto za účelem propagace ECM- Misijního sboru Vimperk a Jazykové školy
Ezau.

Chci být informován/a o kurzech a akcích Ezau s.r.o.

V ……….......... dne ………………

………………………………………..
Podpis zájemce

LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA EZAU

Milí účastníci kurzu finštiny,
právě jste se rozhodli pro intenzivní týdenní jazykový kurz. A abyste věděli, do čeho jdete,
dovolíme si na následujících řádcích pár slov o tomto neobvyklém jazyku.
Finština nepatří mezi indoevropské jazyky, mezi něž řadíme všechny germánské, slovanské i
románské jazyky. V Evropě jsou pouze tři jazyky, které se struktuře indoevropských jazyků
vymykají- jsou to maďarština, estonština a právě finština. Finština patří do skupiny tzv.
urgofinských jazyků, a i přes značný vliv indoevropských jazyků si zachovala své
charakteristické rysy. Má několik zajímavých specifik jako například nemá budoucí čas ani
sloveso „mít“, kromě dlouhých samohlásek má i dlouhé souhlásky, nedisponuje téměř
žádnými předložkami, za to má 14 pádů a vůbec nezná jmenné rody. Tento jazyk se
vyznačuje svoji nechutí k cizím, mezinárodně srozumitelným slovům. Nejen proto se stala
finština pro mnoho studentů cizích jazyků velkou výzvou. Nicméně, finština je nádherný,
zvukomalebný jazyk, se kterým stojí za to více seznámit. A jako jedno malé plus pro české
studenty finštiny- výslovnost obou jazyků je podobná, například stejným přízvukem na první
slabice.
Doufáme, že jsme vás tímto krátkým úvodem naladili na správnou jazykovou notu.
A teď již několik informací k samotnému kurzu.
DATUM KONÁNÍ: 12. - 16. 8. 2019
MÍSTO: Nádražní ulice, Vimperk (budova bývalé knihovny)
DÉLKA KURZU: každý den od 9.00 do 12. 00 a poté od 13.30 do 15.30 hod
CENA: 1875,- na číslo účtu 115-4033960217/0100 pod var. symbolem 1903.

Kurz je koncipován na dopolední jazykový blok, ve kterém se účastníci seznámí se základy
jazyka, a odpolední část, která je věnována reáliím země. Student tak získá nejen jazykové
základy, ale rovněž povědomí o oblasti. Témata obou dvou bloků budou upřesněna v den
zahájení kurzu.

Po zaslání přihlášky (v oskenované verzi na email jsezau@centrum.cz) je potřeba do 10
dnů zaplatit zálohu činící 500,-, jinak nebude z kapacitních důvodů možno nadále držet místo
na kurzu. Doplatek ve výši 1375,- pak doplatit nejpozději do 31. 7. 2019.
V případě zájmu je možno zajistit občerstvení během pauzy mezi jednotlivými bloky, rovněž
je možné zajistit přespání v budově ve spacáku, nebo pomoct zajistit ubytování v penzionu či
hotelu. Podrobnější informace na tel. 608 980 173 nebo na jsezau@centrum.cz.
Přeji Vám hodně štěstí při pronikání do tajů tohoto neobvyklého jazyka.
Ing. Eva Piherová, ředitelka JŠ Ezau

