KOMUNITNÍ ŠKOLA CHRAST – ŠKOLA PRO VŠECHNY, I PRO VÁS !!
Komunitní škola CHRAST se zabývá nabídkou aktivit v oblasti
vzdělávání a volnočasových aktivit. Naším cílem je zvýšení úrovně
znalostí a společenských kontaktů občanů, využití budovy a vybavení
základní školy pro všechny občany města a okolí.
Ke vzdělávání občanů bude docházet v kurzech, které probíhají pod
vedením lektorů v prostorách základní školy, od pondělí do soboty,
v odpoledních i večerních hodinách. Nabídka kurzů se bude odvíjet dle zájmu občanů města a
okolí. Kurzovné bude stanoveno tak, aby pokrylo mzdy lektorů, materiál a pronájem potřebného
vybavení.

Našimi partnery jsou:

Město Chrast

Pardubický kraj

Nabídka aktivit na období březen až červen 2009
Název aktivity: MAMAKLUB
Výzva rodičům.
Skvělá příležitost pro setkání maminek s malými dětmi. Rádi bychom vytvořili prostor pro
maminky (i tatínky) na mateřské dovolené i pracující. Prostor, kde se mohou
společně s dětmi scházet, odreagovat, seznámit se s novými lidmi a zároveň
naplnit čas dítěte novými vjemy, společným cvičením, vycházkou, výtvarnou
a hudební tvořivostí apod. Lektorka paní Alena Lorková oslovuje všechny
zájemce o tuto aktivitu, aby se ozvali na adresu: AlenaLorkova@seznam.cz
Dle vašich reakcí a zájmu bude připraven program klubu.
______________________________________________________________________________________________.

Název aktivity: DIGISCRAPBOOK – úprava digitální fotografie.
Tvorba originálních koláží z vlastních digitálních fotografií. Chcete umět vytvořit vlastní
PF-ka nebo kalendáře? Neváhejte a přijďte poznat grafický program GIMP.
Komu určeno: všem zájemcům
Předpoklady: dobrá znalosti práce PC, stahování z internetu,
kopírování, vkládání.
První lekce: 4.3. do 1.4. každou středu Čas: 17:00–18:30 (5 x 1,5 h)
Lektorka: Mgr. Jana Štěpánková (janahakova@volny.cz)
Cena: 250,- Kč
(Otevírá se při počtu 10 účastníků.)
Název aktivity: RELAXAČNÍ CVIČENÍ 5 Tibeťanů, pilates.
Cvičení na protažení těla a jeho zpevnění.
Komu určeno: ženám a dívkám
Předpoklady: chuť cvičit
Termín: každou středu 18,00-19,00 hod.
Lektor: Mgr. Zdena Žejdlíková
Cena: 35,- Kč / lekce
Název aktivity: POČÍTAČE PRO ZAČÁTEČNÍKY, PRO VŠECHNY POČÍTAČEM NEPOLÍBENÉ.
Základní obsluha PC, Word – základ, internet, e-mail.
Komu určeno: úplným začátečníkům. Předpoklady: samotný zájem
První lekce: 4.3. do 6.5. každou středu
Čas: 15:30–17:00 hod.
Rozsah lekcí: 10 lekcí po 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Jana Štěpánková (janahakova@volny.cz)
Cena: 495,- Kč
(Otevírá se při počtu 10 účastníků.)
_______________________________________________________________________________
Pan Tomáš Pilař nabízí uskutečnění kurzu kresby a malby. Zájemci, kontaktujte nás do
15.3.2009 v případě zájmu Vás obratem budeme informovat o datumu a čase první lekce.

Název aktivity: ANGLICKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY
Pro všechny zájemce o základy anglického jazyka.
Komu určeno: všem, kteří mají zájem
Předpoklady: chuť a vůle se učit
První lekce: 16.3.2009
Čas: 17:30 – 19:00 hod.
Rozsah lekcí: 10 x 1,5 hod.
Cena: 495,- Kč
Lektor: paní Irena Baxterová
(Otevírá se při počtu 10 účastníků.)
Název aktivity: POČÍTAČE PRO MÍRNĚ POKROČILÉ.
Jednoduché úpravy fotek, tvorba prezentace, excel
Komu určeno: těm z vás, kteří mají základní znalosti PC,Word,
První lekce: od 8.4. do 6.5. každou středu Čas: 17:00 – 18:30 (5x1,5h)
Rozsah lekcí: 5 lekcí po 1,5 hod.
Lektor: Mgr. Jana Štěpánková (janahakova@volny.cz)
Cena: 250,- Kč
(Otevírá se při počtu 10 účastníků.)
_______________________________________________________________________________
Název aktivity: NĚMECKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY
Pro žáky a studenty, kteří si chtějí procvičit němčinu (gramatiku, pravopis,
základní fráze, ...) nebo se do ní teprve pustit.
K výuce budeme využívat novou interaktivní digitální učebnu.
Předpoklady: chuť pustit se do němčiny
První lekce: 16.3.2009
Čas: 16:30–18:00 hod.
Rozsah lekcí: 10 lekcí po 1,5 hod.
Lektor: Petra Dušková e-mail: petradusk@seznam.cz
Cena: 495,- Kč
(Otevírá se při počtu 10 účastníků.)
Název aktivity: KERAMIKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI A JEJICH RODIČE (tety, babičky, ……)
Chcete si zkusit společně vyrobit něco hezkého, vyzdobit pokojíček či udělat
dárky pro své blízké? Pak jsme tu právě pro Vás! Co si
vyrobíte, to si odnesete domů. (Vhodné pro děti od 3 do 7 let.)
Předpoklady: udělat si čas na společně strávené odpoledne Vy a Vaše dítě
První lekce: 17.3.2009 Čas: 16:00-17:30 hod.
Rozsah lekcí: 10 lekcí po 1,5 hod.
Lektor: paní Monika Jará
Cena pro 2 osoby - dospělý + dítě 995,-Kč
(Otevírá se při počtu 12/2 účastníků.)
Název aktivity: SENIORKLUB
Posezení u kávy a čaje. Pouštíme si zajímavé video, hrajeme stolní a deskové hry.
Zveme zajímavé lidi na besedy o Chrasti a připravujeme vycházky po okolí.
Komu určeno: občané 55 let a více (či méně)
Čas: scházíme se v úterý v 16:30 hod. v budově školy
Rozsah lekcí: 1 – 2 hodiny
Lektor: Mgr. Miluše Jendruchová, paní Věra Malinová
Cena: 10,- Kč + VSTUPNÉ NA AKCE + káva
____________________________________________________________________________

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ
uskuteční se 4.4.2009 od 9,00 hodin v budově ZŠ. Hedvábí budeme dekorovat barvami Santi za
použití speciálních technik. Malovat budeme bavlněnou tašku o rozměrech 38 x 43 cm za cenu
90,- Kč. Vhodné pro dívky a ženy. V této ceně je zahrnuto dodání a zajištění (taška, spotřebované
barvy, osobní přítomnost a instruktáž při malování. Lektorka: Petra Třísková - instruktor
výtvarných akcí. Přihlášky do 2.4.2009 ve školním klubu. (Uskuteční se při 15 přihlášených.)
_____________________________________________________________________________
Vybrali jste si ???
Kontaktujte nás na tel: 608 629 883 či osobně - školní klub – p. Martina Lacmanová,
nejlépe však na e-mail: komunitkachrast@centrum.cz
Neváhejte, nabízené aktivity jsou početně omezeny. Místo srazu účastníků na jednotlivé
aktivity bude upřesněno na prvních lekcích. V budově školy je nutné se přezout.
Máte-li možnost nabídnout KOM-ŠKOLE vhodnou volnočasovou aktivitu, budeme rádi,
pokud se na nás obrátíte. Těšíme se na spolupráci s Vámi.

