
Místo: Stojanovo gymnázium, Velehrad / Ubytování a celodenní strava: internát a školní jídelna SGV // Program: dopolední a odpolední výukový blok nebo 
ateliéry / duchovní program – během akce bude přítomen kněz / sportovně-relaxační blok – možnost sportovního a kulturního vyžití na Velehradě a v okolí

Přihlášky a další informace na: WWW.SGV.CZ a STREDISKO@SGV.CZ

Ateliéry:

1/ Jak se naučit dobře zpívat
2/ Jak lépe zazpívat ordinárium

3/ Jak lépe zazpívat žalm
4/ Jak lépe zazpívat rytmické písně

5/ Jak lépe zazpívat píseň z kancionálu
6/ Duchovní skladby světové literatury

Úterý 5. 7. 2011 v 18:00 slavnostní
zahájení ve Slovanském sále SGV
za účasti Mons. Jana Graubnera.

Závěrečný koncert ve Slovanském sále SGV.
Program bude ukončen v neděli 10. 7. v 10:00 

zpěvem v bazilice při pontifikální mši sv.

Ateliéry:

1/ animace
2/ režie

3/ kamera a střih
4/ fotka
5/ audio

Omezený počet účastníků: 60 osob
Zájemci si dle svých možností přivezou vlastní 

techniku (fotoaparáty, kamery…)
Výsledné práce budou vystaveny v prostorách 

SGV a VOŠ publicistiky v Praze.

Ateliéry:

1/ Kresba zátiší
2/ Malba zátiší

3/ Malba krajiny
4/ Action painting (zachycení nálad)
5/ Roláž, koláž, dekoláž, muchláž

Celý týden se bude pracovat s různými 
výtvarnými technikami. Účastníci se seznámí se 

základy kresby, malby a práce s papírem.
Vše potřebné k tvorbě bude připraveno a je 

v ceně kurzu.

Náplň výuky:

1/ konverzace s rodilými mluvčími
2/ procvičování základních gramatických jevů

3/ rozšiřování slovní zásoby
4/ zdokonalení výslovnosti

5/ porozumění mluvenému slovu
6/ poznávání reálií dané jazykové oblasti

7/ práce s autentickými materiály, 
interaktivními technikami

Výuka bude probíhat v malých skupinách 
(maximálně 12 osob) rozdělených podle 

jazykové úrovně uchazečů.

Prázdninová škola pro scholy
pod záštitou Mons. Jan Graubnera

5. – 10. 7. 2011
Program je určen pro všechny mladé nadšence 
pro zpěv ve farnosti (scholy a jejich vedoucí, 

max. 250 osob).

Jazyková škola / Language school /
École des langues / Sprachenschule

14. – 19. 8. 2011
Intenzivní výuka jazyků pro mírně až středně 
pokročilé budoucí a současné středoškoláky. 

Vyučované jazyky: AJ, FJ, NJ.
Rozsah výuky: 30 hodin v průběhu pěti dnů.

Výtvarná škola

14. – 19. 8. 2011
Výtvarný kurz určený pro širokou veřejnost bude 

probíhat pod vedením MgA. Lukáše Psíka.
Počet účastníků je omezen

na 20 osob – rezervace nutná.

Škola médií a filmu

31. 7. – 5. 8. 2011
Kurz určený pro zájemce o média, film 
či komunikační profese pod vedením 

Ing. Mgr. Martina Müllera
a Mgr. Karla Gamby, ve spolupráci

s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze.

Předpokládaná cena včetně stravy: 2 500 KčPředpokládaná cena včetně stravy: 2 300 KčPředpokládaná cena včetně stravy: 2 500 KčPředpokládaná cena včetně stravy: 1 400 Kč
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