
AJ 1 ZŠ KE KATEŘINKÁM   PONDĚLÍ 15:00-16:00  úplní začátečníci   

Seznámení se s angličtinou, její abecedou, výslovností, čtení, jednoduché skládaní vět, základní gramatika 

AJ 2 ZŠ KE KATEŘINKÁM   PONDĚLÍ 16:00-17:00  mírně pokročilí 

Pokračování v procvičování gramatiky, jednoduché dorozumívací fráze v praxi, tematické celky jako je např. v obchodě, 
na poště,  v restauraci, jídlo... Umět si poradit v běžných i neobvyklých situacích, požádat o pomoc, etc. 

AJ 3 ZŠ KE KATEŘINKÁM     ČTVRTEK 15:00-16:00   pokročilí 

Pokročilejší gramatika, užití předpřítomného času, porovnávání s minulým časem prostým, složitější tematické celky 
jako jsou třeba reálie, cestování, u doktora (části těla) etc. 

AJ 4 DPS Šalounova      ČTVRTEK 17:00-18:00  začátečníci 

"MINI AJ" - anglické minimum - motivační kurz - na zdomácnělých cizích slovech do češtiny si osvojíme základní 
jednoduché fráze pro dorozumění při cestování nebo osobní představení a běžné konverzační fráze. 

AJ 5 DPS Šalounova      ČTVRTEK 18:00-19:00  mírně pokročilí 

Odpolední kurz AJ - mírně pokročilí -  "English is fun" - konverzace s procvičením  základů gramatiky, používání slov, která 
již známe a rozšíření slovní zásoby na zvolené téma. 

AJ 6 Gymnázium Tererova  ÚTERÝ 10:30-11:30   mírně pokročilí 

V utery je skupina velice mírně pokročilých. Dodělali jsme první tři kapitoly Angličtina pro seniory a v plánu by byly 
kapitoly: osobní zájmena ve 2.-7. pádu, přídavná jména, can-umět, doplňovací otázky, přítomný čas prostý, frekvenční 
příslovce, nakupování, dny v týdnu, vazba "there is/are, předložky místní, bydlení, popis cesty. 

AJ 7 Gymnázium Tererova          ČTVRTEK 10:30-11:30    pokročilí 

Témata: Nakupování, V restauraci, Jídlo v anglicky mluvících zemích, Cestování a doprava, Bydlení, Sporty a volný čas, 

Počasí, Opakování … 



 

PC 1 ZŠ KE KATEŘINKÁM  ÚTERÝ 14:15 - 15:45 úplní začátečníci  OKRUH 1 

 Seznámení s počítačem – klávesnice, myš, periferie. 
2.  Seznámení s internetem – vyhledávání, mapy, jízdní řády. 
3.  Založení emailu a práce s ním. 
4.  Seznámení se strukturou složek a souborů pro ukládání obrázků v PC (soubor, složka, zástupce… stromová struktura). 

PC2 ZŠ KE KATEŘINKÁM  ÚTERÝ 16:00 – 17:30 úplní začátečníci  OKRUH 1 

 Seznámení s počítačem – klávesnice, myš, periferie. 
2.  Seznámení s internetem – vyhledávání, mapy, jízdní řády. 
3.  Založení emailu a práce s ním. 
4.  Seznámení se strukturou složek a souborů pro ukládání obrázků v PC (soubor, složka, zástupce… stromová struktura). 

PC 3 ZŠ KE KATEŘINKÁM  STŘEDA 14:15 – 15:45    OKRUH 3 pokročilejší, zaměřeno na práci s textem: 

1. Seznámení se strukturou složek a souborů pro ukládání obrázků v PC 
2. Internet – vyhledávání informací a obrázků, práce s emailem 
3. Základní dovednosti v programu pro práci s textem. 
4. Úprava textu, řez, font, velikost, barva, úprava stránky, tabulka v textu… 
5. Využití pro tvorbu pozvánek, letáků, plakátů, diplomů… 

PC 4 ZŠ KE KATEŘINKÁM  STŘEDA  16:00 – 17:30   OKRUH 4 pokročilejší, zaměřeno na práci s prezentací 

1. Seznámení se strukturou složek a souborů pro ukládání obrázků v PC 
2. Internet – vyhledávání informací a obrázků, práce s emailem 
3. Základní dovednosti v programu pro práci s prezentací. 
4.  Příprava snímků, pozadí, animace objektů, přechody snímků, časování… 
5. Tvorba jednoduchých fotoprezentací, možnosti ukládání, posílání mailem. 



  

PC 5 ZŠ KE KATEŘINKÁM  STŘEDA 15:45 – 17:15    PC fotokroužek 

Setkání s profesionálním fotografem a lektorem výtvarné fotografie. 

Seznámení se s profesionálním programem na práci s fotkou. 
1. Práce s bodem a křivkou, srovnaní horizontu fotografie, perspektiva 
2. Úprava fotek pomocí klonovacího razítka, žehličky, lasa, deformace objektu 
3. Změna sytosti a živosti fotografie aj. 

 

PC 6 ZŠ DONOVALSKÁ  PONDĚLÍ 14:30-16:30 začátečníci   

1. Úvod do počítačů: popis a vysvětlení základních pojmů – hardware PC, software PC 

2. Základy ovládání počítače: klávesnice, myš, základní operace s myší, manipulace s okny, 

ovládací prvky okna, spouštění aplikací v prostředí Windows, vícenásobné spouštění programů, přepínaní mezi 

aplikacemi 

3. Soubory a adresáře: co to je soubor, co to je adresář, operace s nimi, paměť počítače 

4. Programy dodávané s Windows: programy pro psaní textů  

5. Internet – popis, základy práce s internetem, sítě, internetové vyhledávače, vyhledávání  

na internetu, e-mail: práce s e-mailem, založení vlastní schránky, práce s přílohami 

 

PC 8 ZŠ CAMPANUS   ÚTERÝ 16:30-18:30   začátečníci  

1. Stručné seznámení s technickým bavením počítače – klávesnice, myš, periferie. 
2. Pohyb a ovládání po prostředí Windows, práce  internetovým prohlížečem, práce se soubory a složkou – přesunutí, 

kopírování atd.….  
3. Základy práce s textovým editorem. 



 

DR  DPS Šalounova     ÚTERÝ 10:00-11:00  Literárně dramatický workshop 

Diskusní ochutnávka z výběru dramatické tvorby, obsah workshopů mohou řídit účastníci a zasahovat tak interaktivně 
do průběhu a náplně kurzu. Cílem je být skvělým vypravěčem, maximalizovat estetiku mluveného projevu, sdílet své 
vize a prožitá dobrodružství. V případě zájmu můžeme zacílit workshopy na závěrečný amatérský společný videoklip.    
  
U1  DPS Šalounova     PONDĚLÍ 10:00-11:00 Učme se učit - mozkohrátky 

Přínos: -společná komunikace 
           - přemýšlení v souvislostech   
           - zvládání problémů 
           - řešení nejrůznějších situací 
           - pozitivní sebepojetí  
           -možnost podělit se o  zkušenosti                   Cena materiálu je 120,-Kč. Další potřeby - obyčejná tužka a papír.   
   

D1  ZŠ Ke Kateřinkám STŘEDA 15:00-16:00  Historický seminář 

Starověk, starověký Egypt, Mezopotámii, Čínu, Indii, Řecko a Řím, pokud by zbyl čas vzala bych si humanismus a 
renesanci u nás... 

Z1  ZŠ Ke Kateřinkám  ÚTERÝ 14:30-16:00  Cestujeme po Evropě 

Náplň přednášek: stručné cestopisné seznámení se státy západní Evropy, s jejich historií a známými i méně známými 

památkami (země Beneluxu, Anglie, Severní Španělsko, Portugalsko, jižní Francie, severní Itálie)… 

T2  ZŠ Ke Kateřinkám  STŘEDA 10:30 – 11:30 Výrazový tanec - začátečníci 

Příjemný pohyb při hudbě, procvičování hlubokých kosterních svalů, vzpřímené držení těla. Cvičení pouze ve stoje,       

Pro všechny ženy, co by se rády hýbaly. Nebojte se přijít mezi nás. 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


