
Jihoměstská sociální a.s. Vás zve na zápis do jarních kurzů pro seniory  
Dne: 9.10.2019  (středa): od 9:00 – 11.30  13:00 – 17:00   

Dne: 10.10.2019 (čtvrtek):  od 9.00 – 11:30 a od 13.00 – 15:30  

Kde: Dům s pečovatelskou službou, Šalounova 2025/7, 1. patro klubovna seniorů 
AJ 1 ZŠ KE  KATEŘINKÁM   PONDĚLÍ 14:00-14:45   falešní začátečníci - pokračování  

Mírně pokročilí: opakování lekce 13, prostý minulý čas, tvary minulých sloves pravidelných - koncovka -ed, otázka a zápor s did 
lekce 14 At a party - čtení, překlad, slovíčka, fráze, podmiňovací způsob přítomný, Should - měl bys, vazba let me, let us a infinitiv bez to 
Lesson 15 A visit to London - čtení, překlad, slovíčka, fráze, předpřítomný čas, some x any x no 
 (Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)  

AJ 2 ZŠ KE  KATEŘINKÁM     PONDĚLÍ 15:00-15:45    mírně pokročilí - pokračování  

Pokročilejší: opakování lekce 19 In a restaurant - čtení a překlad, Menu, používání členů, nepravidelná podstat. jména  - množné číslo, 
já také x já také ne 
tvoření přídav. jmen pomocí - ful, - less, - y 
Lesson 20 A letter from the USA - čtení, překlad, výslovnost, pravopis, zdvojené koncové souhlásky 
Předpřítomný čas průběhový 
 (Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)  

AJ 3 ZŠ KE KATEŘINKÁM        ČTVRTEK 14:00 – 14:45         pokročilí   

Pokročilí: výběrová témata s procvičováním a rozšiřováním gramatiky (složitější výrazy a jazykové konstrukce, témata, obsah kurzu a články 
dle výběru a zájmu studentů). (Angličtina pro seniory: Ludmila Kollmanová) 

AJ 4 ZŠ KE KATEŘINKÁM               ČTVRTEK  16:00 – 16:45            úplní začátečníci  

Začátečníci: anglická abeceda, výslovnost, člen určitý a neurčitý, vazba there is x there are, this x that, theese x those, vázání slov, užití 
členu, sloveso to be - časování, užití, překlady, rod podstatných jmen, rod přídavných jmen, sloveso have - časování, použití, překlady, 
přivlastňovací zájmena nesamostatná, pořádek slov ve větě oznamovací 
(učebnice Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)  

AJ 5 Gymnázium Tererova             PONDĚLÍ 17:00 – 18:00   falešní začátečníci -  doplnění skupiny 

Opakování lekce 4 



U5 HOME SWEET HOME  

GRAMATIKA – there is/there are, some/any, členy „a“, „the“ a „no article“ 

SLOVNÍ ZÁSOBA – Pokoje  a nábytek, místa venku, directions 

U6 EAT TO LIVE 

GRAMATIKA –  Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, „How much/many“, „a lot of, not much, not many“ 

SLOVNÍ ZÁSOBA – Jídlo, do čeho se balí jídlo, ceny 

Opakování lekce 5 a 6 

Procvičení a prohloubení základů, opakování, rozšiřování slovní zásoby a gramatiky,  s využitím doplňujících materiálů. Pokračování od lekce 

6, vazba there is, there are, procvičení, slovní zásoba nábytek, přítomný čas průběhový.  (Success Elementary - lekce jsou pro studenty 

kopírovány, vybírá se 50,- kč za osobu za kopírování 

AJ 6 DPS Šalounova  STŘEDA  9:00 – 10:00   mírně pokročilí - doplnění skupiny 

U7 NOW AND THEN 

GRAMATIKA –  minulý čas „to be“ a „can“, minulý čas kladný a pravidelný 

SLOVNÍ ZÁSOBA – výrazy a fráze čase, nepravidelný slovesa, školní předměty 

U8 MAKE A DIFFERENCE 

GRAMATIKA –  Minulý čas zápor a otázky, „everybody, nobody, everything, nothing“ 

SLOVNÍ ZÁSOBA – Vynálezy 

Opakování lekce 7 a 8 

Pokračování od lekce 11, dále lekce 12 a 13, minulé časy, nepravidelná slovesa, teorie, procvičování, doplňující cvičení. (Angličtina pro seniory 
– Edika) 
AJ  7  DPS Šalounova   ČTVRTEK 10:00 – 11:00    pokročilí                     

ČTENÍ: 

Diskuze a zprávy ze Súdánu 

Poslech a čtení zkrácené knihy – kniha bude okopírována 

Konverzační seminář se zaměřením na čtení jednoduché literatury s cílem rozšiřování slovní zásoby, důraz na komunikaci. Long Angličtina: 

Walk to Water – Cena knihy cca 160,- 

PC1 ZŠ KE KATEŘINKÁM  STŘEDA 15:45 – 17:15      PC fotokroužek  začátečníci  10 lekcí   v 5 setkáních 



Setkání s profesionálním fotografem a lektorem výtvarné fotografie. Seznámení se s profesionálním programem pro práci s fotkou. Focení 
v exteriéru. Předpokladem je znalost práce na PC. 

1. Seznámení s programem Photo Zoner Studio, jeho funkcemi, práce s úpravou fotografií a následná editace, tisk fotografií. 

2. Stahování fotografií do PC. 

3. Základy práce s bodem a křivkou, srovnaní horizontu fotografie, perspektiva. 

4. Vysvětlení základních pojmů ve fotografii a použití fotografických přístrojů. 

5. Úprava fotek pomocí klonovacího razítka, lasa, deformace objektu. 

6. Změna sytosti a živosti fotografie aj. 

7. Focení v exteriérech – světlo a stín, kompozice fotky. 

Přinést si s sebou vlastní fotografie, fotit lze i na telefon 

PC 2  ZŠ KE KATEŘINKÁM  ČTVRTEK 15:45 – 17:15  PC fotokroužek  pokročilí  10 lekcí v 5 setkáních 

Setkání s profesionálním fotografem a lektorem výtvarné fotografie. Seznámení se s profesionálním programem pro práci s fotkou. Focení 
v exteriéru. Předpokladem je znalost práce na PC. 

1. Práce s bodem a křivkou, srovnaní horizontu fotografie, perspektiva 
2. Úprava fotek pomocí klonovacího razítka, lasa, deformace objektu 
3. Změna sytosti a živosti fotografie aj. 

4. Více focení v  v interiéru – světlo a stín, kompozice fotky. Workshop s vycházkou. 

5. Table TOP – naučíme se vytvořit malé foto studio. 

Přinést si s sebou vlastní fotografie, fotit lze i na telefon 

D1  ZŠ KE KATEŘINKÁM  ČTVRTEK 15:00-16:00 Historický seminář  

Poutavou formou nahlédnete pod povrch dějin: 

Možné přizpůsobení témat dle zájmu posluchačů. 

Obsah semináře: starověk, zajímaví panovníci středověku čeští a zahraniční, zajímavosti z dějin novověku, války, nedávná historie 

T1  ZŠ KE KATEŘINKÁM                ÚTERÝ   9:30 - 10:30               Kondiční tanec – doplnění skupiny   



Taneční cvičení pro seniory zaměřené na posílení kondice, zlepšení rovnováhy, udržení pohyblivosti kloubů, posílení svalstva pánevního 

dna, prevenci bolestí zad i hlavy, procvičování hlubokých kosterních svalů, správné držení těla. Příjemný pohyb při hudbě, jednoduché 

taneční kroky a choreografie. Cvičení  ve stoje, v sedě i v leže pro všechny ženy, co se rády hýbají. Nebojte se přijít mezi nás. 
 

T2  ZŠ KE KATEŘINKÁM           ČTVRTEK 9:00 - 10:00                Kondiční tanec - - pro úplně nové začátečnicky  

Taneční cvičení pro seniory zaměřené na posílení kondice, zlepšení rovnováhy, udržení pohyblivosti kloubů, posílení svalstva pánevního 
dna, prevenci bolestí zad i hlavy, procvičování hlubokých kosterních svalů, správné držení těla. Příjemný pohyb při hudbě, jednoduché 
taneční kroky a choreografie. Cvičení  ve stoje, v sedě i v leže pro všechny ženy, co se rády hýbají. Nebojte se přijít mezi nás. 
T3  ZŠ KE KATEŘINKÁM           ČTVRTEK 10:30 - 11:30               Kondiční tanec - - pro zkušené cvičenky  - doplnění 

 

Příjemný pohyb při hudbě, složitější krokové variace a taneční choreografie. Procvičování hlubokých kosterních svalů a správného držení 
těla, prevence bolestí zad i hlavy. Cvičení ve stoje, v sedě i v leže pro všechny ženy, co se rády hýbají.  
Změna času vyhrazena. Otevření jen při naplnění kapacity kurzu. 


