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Objevitelský víkend
pro nadané a zvídavé děti, žáky a studenty
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CTY CE 
CENTRUM
PRO TALENTOVANÉ 
DĚTI A MLÁDEŽ
Milí rodičové,

zajímá se Vaše dítě o témata a předměty, které se
ve škole zatím neučí? Jste neustále pod palbou 
otázek jak, co, kdy, proč, kolik... a hledáte programy, 
víkendové akce a exkurze, které by alespoň částečně 
uspokojily Vaše zvědavce?
Přijďte s nimi do CTY CE – Centra pro talentované 
děti a mládež na objevitelský víkend plný informací, 

dobrodružství a zábavy.

Kdy?
6. a 7. dubna 2013, 9.00 – 16.00

Kde?
Praha 1, Anglo-American University, Lázeňská 4, 
http://www.aauni.edu/

Cena:
dvoudenní program JUNIOR 

1.500 Kč
               

pro děti a žáky ve věku 8 – 10 let 

dvoudenní program STUDENT 
1.500 Kč

               
pro žáky a studenty ve věku 11 – 14 let 

jednodenní program START 
850 Kč 

                 
pro děti ve věku 6 – 8 let 

jednodenní program pro rodiče 700 Kč

Při přihlášení dvou a více dětí je kurzovné sníženo o 10%.
Cena nezahrnuje stravování, oběd bude zajištěn v blízké
restauraci, předpokládaná cena 120 Kč/1 osoba. 

V průběhu víkendu se studenti zapojí do interaktivních 
programů, které jim umožní seznámit se se 
zajímavými tématy, diskutovat, zkoumat a to ve 
skupině vrstevníků s podobnými zájmy. Program 
obsahuje také výuku angličtiny a to jako samostatné 
téma a zároveň jako součást jednoho odborného 
programu. Témata budou prezentována interaktivní 
formou v 1,5 hodinových blocích. Maximální počet 
účastníků v jedné skupině je 12. 

1.	Staň	se	astronautem	
2.	Svět	příběhů	a	pohádek
3.	Hello,	I	am	Tom.	Hello,	I	am	Jane.
4.	Poznáváme	hlavní	město:	Jaké	příběhy	

skrývají	pražská	domovní	znamení?
5.	Pravá	nebo	padělek?	
6.	Zázrak	jménem	voda	
7. Mladý	technik	

Program Junior: 8 – 10 let

1.	Kosmický	program
2.	Oblíbené	postavy	a	příběhy,	základy	

žurnalistiky
3.	Sport	and	Hobbies
4.	Poznáváme	hlavní	město:	Jaké	příběhy	

skrývají	pražská	domovní	znamení?
5.	Hospodaření	domácnosti
6.	Technici	a	konstruktéři,	inženýring
7.	Pokusy	a	experimenty,	technologie	

budoucnosti

Program Student: 11 – 14 let

•	 CTY	CE	Centrum	pro	talentovanou	
mládež

•	 Osobnostní	charakteristiky	nadaných	
dětí:	prezentace

	 a	diskusní	fórum	s	možností	
individuálních	konzultací

•	 Jazyky	bez	bariér	
•	 Finanční	gramotnost	

Sobotní program pro rodiče:

1.	Se	Světošlápkem	kolem	světa

2.	Poznáváme	hlavní	město:	Jaké	příběhy	

skrývají	pražská	domovní	znamení?

3.	Svět	příběhů	a	pohádek

Program Start: 6 – 8 let
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Co mohou očekávat děti,
žáci a studenti:
• seznámí se podrobněji s tématy, 

která je baví
• diskutují o „svém“ tématu s novými 

spolužáky, které toto téma zajímá
• dělí se o zkušenosti, získávají nové 

informace
• mohou se ptát a dostanou na své 

otázky odpovědi
• mohou prakticky zkoušet a testovat, 

experimentovat
• seznámí se s odborníky, kteří jejich 

„tématu“ opravdu rozumí a umí 
jej dětem a studentům zajímavým 
způsobem a formou, vhodnou pro 
jejich věk, představit

• učení se hrou

Co mohou očekávat
rodiče:
• každý kurz vede odborník ve svém 

oboru s praxí a zároveň skvělým 
přístupem k dětem, studentům 
a mladším odborníkům

• kurzy jsou interaktivní
• v programu Junior je na každém 

kurzu kromě lektora také asistent, 
který pomáhá lektorovi v průběhu 
kurzu, pracuje s dětmi při skupinové 
nebo individuální práci a zajišťuje 
péči o děti 

• a navíc v době, kdy Vaše děti studují 
a baví se, ve speciálním programu 
pro rodiče se k nim můžete připojit 
i Vy.

OBJEVITELSKÝ VÍKEND…
A CO BUDE DÁL

Se CTY CE se Vaše děti mohou vybranému tématu od září 2013 věnovat intenzivně 
po dobu jednoho školního pololetí. Nabídku programů budeme postupně 
rozšiřovat. Připravujeme také týdenní programy, letní příměstský tábor a starší 
studenti mají již nyní možnost registrovat se do programu CTYOnline nebo 
výběrového řízení na CTY Summer Programs. 

Záměrem CTY CE je vytvořit na trhu ucelenou nabídku programů pro nadané 
žáky a studenty od základní školy po gymnázia a vytvořit pro ně podmínky 
pro úspěšné studium na prestižních světových univerzitách. 

Objevitelský víkend je připraven ve spolupráci s Nadané dítě o.s., ČVUT Fakultou 
biomedicínského inženýrství a projektem Rozumíme penězům.

Registrace
Pro další informace o programu a registraci kontaktujte Jeanne Bočkovou,
tel.: 603 442 040, jeanne@strategic.cz. Detailní program objevitelského víkendu, 
informace o jednotlivých kurzech a lektorech najdete také na www.uptoyou.cz

Věková hranice není pro účast v programu striktní, pokud si nejste jisti, zda je 
program vhodný právě pro Vašeho zvědavce, napište nám nebo zavolejte.


