PROGRAM KURZU KRAJANŮ 2018
1. týden

Den

Denní činnost

pátek
20. 7.

dopoledne
odpoledne
příjezd účastníků kurzu příjezd krajanů a jejich
do Prahy na místo setkání ubytování v Dobrušce

sobota
21. 7.

výuka
(úplní začátečníci)
rozřazovací test

neděle
22. 7.

výuka ve skupinách dle
úrovně znalosti českého
jazyka

odpolední výlet –
Ratibořice
procházka Babiččiným
údolím

večer
oficiální zahájení kurzu
- seznámení s účastníky
kurzu, představení pedagogů
- společná večeře
- setkání se starostou
aktivita pro zájemce
film "Babička "

výuka
přivítání účastníků
procházka městem,
orientace v okolí, důležité představiteli města
v Dobrušce
informace
- účast na kulturním programu
pořádaným městem Dobruška
návštěva radnice
- koncert
v Dobrušce

2. týden

Den

Denní činnost
dopoledne

pondělí
23. 7.

výuka

odpoledne
výuka

večer
ice breaker aktivita - Bowling

přednáška –
Seznámení s ČR
úterý
24. 7.

výuka

výuka

1. večer národů
- prezentace zemí, kultur a
přednáška - VTC
prostředí, kde účastníci kurzu
informace o zkouškách z žijí
českého jazyka
příprava 1. večera národů

středa
25. 7.

výuka

čtvrtek
26. 7.

výuka

odpolední výlet –
exkurze do pivovaru
Primátor v Náchodě
spojené s ochutnávkou
výrobků
- prohlídka města
výuka

pro zájemce český film

nácvik českých tanců I.

pro zájemce
přednáška - známí
spisovatelé východních
Čech
pátek
27. 7.

výuka
výuka - přednáška "Návraty na Sibiř"

aktivity dle individuálního
zájmu
sport dle výběru
(fotbal, ping-pong, beach
volejbal)

sobota
28. 7.

neděle
29. 7.

výuka

výuka
výlet Nové Město nad
Metují
zámek, zahrada

společná večeře
procházka "Peklo"

celodenní výlet - Krkonoše (Vrchlabí, Špindlerův Mlýn)

3. týden

Den

Denní činnost
dopoledne

odpoledne

večer
nácvik českých tanců II.

pondělí
30. 7.

výuka

výuka
přednáška
Historie Československa

úterý
31. 7.

výuka

výuka

2. večer národů
- prezentace zemí, kultur a
příprava 2. večera národů prostředí, kde účastníci kurzu
žijí
pro zájemce sport dle
vlastního výběru
(fotbal, ping-pong, beach
volejbal)

středa
1. 8.

výuka

výuka
přednáška
Politický systém ČR

„Večerní zpívání a
kvízování" (soutěž)

čtvrtek
2. 8.

výuka

výlet - Letohrad,
muzeum řemesel

společná večeře, návrat ve
večerních hodinách

pátek
3. 8.

výuka

přehrada Pastviny procházka
výuka
přednáška
Historie Dobrušky

sobota
4. 8.

výlet do Orlických hor, návštěva Porcinkule v
návštěva "Slavnosti skla" Opočně
(tradiční tavba skla v
(staročeská pouť)
Deštném)

neděle
5. 8.

samostudium

4. týden

pro zájemce sport dle
vlastního výběru
(fotbal, ping-pong, beach
volejbal)
pro zájemce koncert v
Opočně - "Benátská noc"

výlet - Adršpašské skály pro zájemce český film

Den

Denní činnost
dopoledne

odpoledne

večer
výuka
3. večer národů
- prezentace zemí, kde
příprava 3. večera národů účastníci žijí

pondělí
6. 8.

výuka

úterý
7. 8.

výuka

sport dle výběru
kino Dobruška
(fotbal, ping-pong, beach
volejbal)

středa
8. 8.

výuka

čtvrtek
9. 8.

výuka

přednáška
Karlova univerzita a
možnosti studia v ČR
samostudium

nácvik českých tanců III.

4. večer národů

příprava 4. večera národů
pátek
10. 8.

Den jazykové
samostatnosti

výuka

sobota
11. 8.

samostudium

výlet Orlické hory
Masarykova chata, Šerlišský mlýn
pro zájemce Lanový park

neděle
12. 8.

5. týden

noční jazyková
výlet Opočno – zámecký "olympiáda"
park, procházka
Open air disko Broumar

Běstviny - setkání s místními obyvateli a představiteli
města Dobruška
celodenní výlet - Třebechovice - Muzeum betlémů, Hradec Králové
- prohlídka města, Bílá věž, pro zájemce návštěva aquacentra či venkovní bazén
Flošna

Den
pondělí
13. 8.

dopoledne
prezentace
"Den jazykové
samostatnosti "

Denní činnost
odpoledne
Neoficiální setkání
s představiteli MŠMT,
DZS a ÚJOP UK

večer
Závěrečná večeře

balení, příprava na odjezd
do Prahy
organizace odjezdu do
Prahy
- předání pokojů

příjezd do Prahy,
ubytování ve středisku
ÚJOP Hostivař

Poděbrady – město,
kolonáda, oběd

pro zájemce obchodní
centrum

středa
15. 8.

výlet Karlštejn
- společný oběd

Karlštejn
hrad - procházka,
prohlídka

čtvrtek
16. 8.

Předávání certifikátů

Pražský hrad - prohlídka Křižíkova fontána

pátek
17. 8.

předání pokojů ve
středisku Krystal,
ukončení kurzu

Individuální program
odjezdy studentů, dle potřeby možnost ubytování ve
středisku ÚJOP UK Hostivař do odjezdu z ČR

úterý
14. 8.

pro zájemce večerní
procházka Prahou

návrat ve večerních hodinách,
volno

