
 

Jihoměstská sociální a.s. Vás zve na zápis do jarních kurzů pro seniory: 
25.2.2020 (úterý):  DPS Šalounova 2025/7: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00, 1. patro klub seniorů 

AJ 1 ZŠ Ke Kateřinkám  PONDĚLÍ 14:00-14:45 falešní začátečníci  
A1 - opakování časů - přítomný prostý a průběhový a to samé v minulosti - minulý prostý a průběhový, a poté budeme pokračovat v lekcích 14 a 
dále – některé lekce budeme opakovat nebo se dle potřeby vracet (Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)  

AJ 2 ZŠ Ke Kateřinkám  PONDĚLÍ 15:00-15:45 mírně pokročilí   
A2 - opakování všech časů po předpřítomný čas, už by měli umět i předpřítomný průběhový, dále pak od lekce 20 dál, podle potřeby se budeme 
vracet k předchozím lekcím (Ludmila Kollmanová: Angličtina pro samouky)  

AJ 3 ZŠ Ke Kateřinkám      ČTVRTEK 14:00 – 14:45   pokročilí    
A3 konverzace, témata vybraná i podle studentů, podle potřeby vysvětlení nějaké gramatiky (Angličtina pro seniory: Ludmila Kollmanová) 

AJ 4 Gymnázium GEVO Tererova    STŘEDA 10:00 – 11:00  falešný začátečník, pokročilí       
Učebnice Elementary Success 6 a 7 lekci “Eat to live” - počitatelné a nepočitatelné podstatná jména, slovní zásoba - jídlo, “Now and then” - 

minulý čas, pravidelná a nepravidelná slovesa.  

AJ 5 Gymnázium GEVO Tererova    ČTVRTEK 10:00 – 11:00  konverzační kurz - pokročilí       
“The Ruby in the Smoke” a Sally Lockhart mystery - Philip Pullman. Hlavní hrdinka je mladá žena, zasazené do Viktoriánské doby. Kniha bude 

vypůjčena ze školní knihovny GEVO. 
Konverzační seminář se zaměřením na čtení jednoduché literatury či článků s cílem rozšiřování slovní zásoby, důraz na komunikaci.  

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

Poutavou formou nahlédnete pod povrch dějin. Různá témata skrz celou historii, vždy 2 témata starověk, později středověk, novověk, války, 

moderní doba, zajímavosti. 

Možné přizpůsobení témat dle zájmu posluchačů. 



T1  ZŠ KE KATEŘINKÁM   STŘEDA 9:30 – 10:30     Kondiční cvičení  

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 10:00 – 11:00   Kondiční cvičení 

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. Nebojte se přijít mezi nás. 

 

 

PC 1 ZŠ KE KATEŘINKÁM  STŘEDA 15:45 – 17:15  PC fotokroužek  začátečníci  5 setkání = 10 lekcí    

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. Základ ní fotografické výrazové prostředky. 
4. Vysvětlení základních pojmů ve fotografii a použití fotografických přístrojů. 
5. Změna sytosti a živosti fotografie aj. 

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

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


