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i.#nl-o.rÉ. nrP. !...................
i Gramatika slovíčka l neiobvyk|e|ší
i Íráze naiednom listu
:
; V)iuková pomťrcka nazvaná Jazyková mapa je
i souhrn nejčastěji pouŽÍvanÝch slovíček,
i zákIadních gramatickÝch tvarrl pouŽitlch na
i konkrétních piík|adech a neiběŽněji
i pouŽívan1ich frází na jednom |istu formátu 43'

: J,ednotIivé Částijsou tomatlcky zaměÍené a
i barevně odIišené. Da|ší |ist, tentokrát
i jednobarevn1i,je určen k procvičování.

i Pomťrcka, díky které se během někotlka hodin
: zorlentujete v základech cizího jazyka, se vám
j tedy snadno vejde do větší kapsy.
i Pro nauČení ce|ého sytému jazykové mapy je
i zapotŽebí něko|ik hodin. Da|ší čas strávíte
i vypIněním piiIoŽeného cv|čení. V podstatě tak
i m Žete získat piehled a zák|adní zna|osti o
i jazyce tieba pii de|ší cestě v|akem na s|uŽební
: cestu Či dovo|enou.

i system map je pro všechny jazykové mutace
i jednotn!, takŽe pokud zv|ádnete zák|ady
i jednoho jazyka, da|ší vám do h|avy ,po|eze'
. snadněii. Jazykové mapy mt]Žete zakoupit
: v angt|čtIně, němč|ně, ruštině, chorvatštině'
i Írancouzšt|ně' španělštlně nebo ita|štině.
!

i Jazykové mapy jsou určeny pro všechny, kteií
i chtějímít moŽnost okamŽitě komunlkovat na

základnÍ rovnl v cizím jazyce, napÍ. na
dovoIené, na sIuŽební cestě, aIe nechtějí se učit

jazyk klasickou cestou, neboť ho tak často
nqvyuŽijí. Jsou určeny pro ty, kteií se nechtějí v
cizině spoléhat na cizí pÍekIadate|skou pomoc a
chtějí se cítit bezpečně v pÍípadě potÍŽÍ
(nehoda' nemoc, prob|ém v restauraci, hote|u).
Mapy s romštinou, vietnamŠtinou, ukrajinštinou
a mongo|Štinou mohou vyuŽívat národnostní
menšiny a jeiich oko|í.

Jazykovou mapu poiídíte za 99 korun' je
dostupná v síti knihkupectví Luxor, u knihkupcťr
nakIadateIství Kosmas a Euromedia, na
čerpacích stanicích Euro-oi|.
Dá se objednat i na www.gjnp.cz'

i Thrcíkalendál
i DennípÍíděl učení
na pět měsícú
Jste.Ii v angIiČtině mírně pokroči|ínebo patiÍte
mezi fa|ešné zaČátečníky, s Angličtinou 5 mlnut
denně autor Ivy Dostá|ové a Jamese Branama,
máte moŽnost se netradiční a časově ve|mi
pÍíhodnou formou naučit nová sIovíčka' nebo si
pripomenout ta pozapomenutá.

MúŽete si oŽivit gramatická pravidIa i se
dozvědět něco tipIně nového. Víte napiíkIad, jak
se iekne těsto? Tak to najdete hned tietí den
vÝuky a nás|edně pátÝ den se dozvíte, Že
ang|ickli krá| Jiií|. se narodi| v Německu a m|uvi|
Špatně angIicky.

PÍlnclp trhacího ka|endáie dodá vašemu uČení
po dobu 5 měsícŮ jasnÝ lád a pravldelnost,
které jsou pii osvojování cizího jazyka tak
drjleŽité. Nemusíte s sebou nosit Žádné těŽké
učebnice ani mys|et na to, zda budete u
počítače. Díky samostatnému Iistu mŮŽete
'iednotIivé uIohy rešit V podstatě kdykoIiv.

KaŽd! den si tedy vytrhnete určenÝ |lst. Řiďte
se zadáním autorŮ a Iisty nepiehazujte, mají
určitÝ systém' V pondě|í si rozšiĚujete slovní
zásobu, v ter1i procvičujete gramatiku, abyste
se mohIi zasmát stÍedečnímu vtipu. Ve čtvrtek
vás znovu čekají s|ovíčka a v pátek budete
piek|ádat věty. Sobota se nese ve znamení

kŤíŽovky a v nedě|i máte na pÍogramu napínav!
pŤíběh na pokračování.
Nemusíte se bát, Že byste si zafixova|i chyby.
Na opačné straně kaŽdého Iistu najdete totiŽ
správné Íešení ko|ťt.

od jednoduchlch vět typu Mťrj nejob|íbenějŠí
dezert jsou jahody se š|ehačkou se během čtyÍ
měsÍcťl posunete ke znalostl Ítází potŤebn:ích
pro běŽnou komunikaci v zaměstnání, na
cestách, Ve spoIečnosti atd.

Jazykov! kaIendái je kromě ang!ičt|ny
k dispozici iv němčině.
Učební kaIendáÍ, kterÝ vydává nakIadateIství
Fragment, poiídÍte v běŽné síti knihkupectví za
l49 Kč (na Www.fragment'czza131).

Stačí i rlět minut učení denně

Anketa
Máte nějakÝ tip
na uČení
cizích jazyk ?

KamilaTrutenková
v!konná ŤediteIka
jazykové škoIy
skiiVánek

D Možnostíie spousta
od vyuŽití fiImŮ' k|iprj, reklamy, pŽes
sociá|ní sítě nebo chatroomy, dopiso-
vání (http://pen-friends.net/), kurzy
na internetu zdarma, Skype kurzy, vyr"
Žití zjednoduŠené četby nebo knih
s piekladem na protější straně. Také:
mriŽete nechat posí|at zahraniční tisk
do mailu.

líergk Íadlec
ÍediteI jazykové škoIy
Wattsenglish

D Uiasněte si motivaci
Říká se: Mamuta na jedno posezení nr
sníš, a|e rozporcuješ.|i ho na jednot|i.
vé steaky, i mamuta spoŽádáš. Dopon
Čuji brát proces uČeníjako hru, u níŽ:
č|ověk sám určí pravid|a. A pak je talr
dodrŽovat. Nej|épe je sepsat si tohIe


