
 

Kroužky pro seniory 

 

Vážení a milí spoluobčané,  

na druhé pololetí tohoto školního roku 2014/2015 jsme pro Vás opět připravili 

nabídku zájmových kroužků. Kromě vzdělávání v každém věku chceme posílit i 

dobré vzájemné vztahy mezi lidmi, kteří se potkávají v místě bydliště, podpořit 

pocit sounáležitosti a pospolitosti mezi všemi generacemi. Jsme tady pro Vás. 

Zápisy do kroužků proběhnou ve dnech 10. 2. a 11. 2. 2015 v prostorách 

Stravovacího centra Křejpského 1502/8, Praha 11 vždy od 9.00 do 12.00 a od 

13.00 do 15.00 hodin. U zápisu budou rozpisy časů a míst, kde se kurzy konají. 

(ZŠ Ke Kateřinkám, ZŠ Donovalská, ZŠ Campanus, DPS Šalounova)  

Počítačový kurz pro začátečníky (na školních počítačích, na vlastním zařízení) 

V tomto kurzu se seznámíte s úplnými začátky a zjistíte, že moderní technologie 

Vám v mnohém pomohou usnadnit život. V kurzu Vás čeká tato náplň. 

Seznámení s počítačem – klávesnice, myš, periferie. 

Seznámení s internetem – vyhledávání, mapy, jízdní řády. 

Založení e-mailu a práce s ním.  

Seznámení se strukturou složek a souborů pro ukládání obrázků v PC 

(soubor, složka, zástupce… stromová struktura). 

 

Počítačový kurz pro mírně pokročilé  

Mírně pokročilí studenti plynule přejdou na další počítačové aplikace. 

Seznámení se strukturou složek a souborů pro ukládání obrázků v PC. Základní 

dovednosti v programu pro práci s textem. 

Úprava textu, řez, font, velikost, barva, úprava stránky, tabulka v textu. 

Využití pro tvorbu pozvánek, letáků, plakátů, diplomů. Základní dovednosti 

v programu pro práci s textem. 



 

Fotokroužek 
 
Kurz vede profesionální fotograf a zároveň lektor výuky výtvarné fotografie. 
Postupně krok za krokem se seznámíte s profesionálním programem vytvořeným 
na práci s fotkou v digitální podobě. Můžete se stát tvůrcem rodinných alb, 
dokumentaristou všech pro Vás významných událostí, či tvůrcem uměleckých 
snímků. 
 

Dějepisný seminář   

Zábavnou a interaktivní formou se podíváte trošku pod povrch našich dějin. 

Možná lépe pochopíte souvislosti v rámci celé Evropy a z historie vyplývající 

důsledky odrážející se i v naší současnosti. Probíraná téma jsou zhruba tato: 

Nástup Lucemburků na český trůn, renesance a humanismus, Karel IV. 
Lucemburský, exkurze do Kláštera sv. Anežky České, synové Karla IV. 
Lucemburského, Jan Lucemburský – česká a zahraniční politika, vzestup 
evropských států 14. a 15. století, zámořské objevy. 

 

Angličtina pro úplné začátečníky  

Naučíte se cizí jazyk nejprve poslouchat, vnímat, cítit a pak teprve začnete mluvit. 

Budete překvapeni, jak rychle zmizí jazykové bariéry a zábrany. 

 
Angličtina pro mírně pokročilé 

Tento kurz je určen pro studenty, kteří si již s jazykem kdysi pohrávali, něco znají 

a možná leccos zapomněli, ale angličtina jim není úplně cizí. Mezi úrovněmi 

můžete přecházet, pokud zjistíte, že Vám vybraná úroveň nevyhovuje. 

Taneční kroužek výrazového tance 

Hodiny jsou určeny pro úplné začátečnice i dámy co s námi tančí déle. Pro všechny 

boubelky, hubeňourky, přebornice i stydlivky, co by se rády hýbaly, naučily se 

držet rovně záda, správně chodit a vůbec být tak trochu více ženy.  

 



Dramatický kroužek 

Naučíte se mluvit a vystupovat. Budete pracovat s vlastním dechem, postupně 

zlepšovat svoje komunikační a vyjadřovací dovednosti, prudce zvýšíte svou slovní 

zásobu a hlavně svoje sebevědomí. Lekce jsou zvláště přínosné pro osamělé 

osoby, které nemají možnost denně s někým „pokecat“. Pomocí domácích cvičení 

mohou cvičit denně. 

Literární kroužek, kroužek tvůrčího psaní 

Je určen všem zájemcům o studium literatury, ale hlavně pro každého, kdo někdy 

v životě zatoužil napsat vlastní zpověď, postřeh, kritiku či povídku. V kurzu se 

naučíte jak na to a Vaše postřehy dostanou prostor v časopise Klíč a na našich 

webových stránkách.  Můžete tak sdílet vlastní postřehy a názory s ostatními. 

Všechny kurzy pro seniory jsou za 20 Kč za lekci – kurzy pro Vás pořádá a dotuje   

Jihoměstská sociální a.s.  

 

 

 

 


