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Promoce

všichni

Registrace na jednotlivé kurzy probíhá na emailu detskauniverzita@ff.cuni.cz.
podrobnosti k přihlašování

Pokud máte zájem o zajištění tlumočení mezi češtinou a českým
znakovým jazykem nebo simultánního přepisu mluvené češtiny do
češtiny psané, informujte nás o tom nejpozději během
přihlášení dítěte na daný kurz.

název
kurzu:

Luštění mayských hieroglyfů

pedagog:

Mgr. Eleni Dimelisová

pořádající

Středisko ibero-amerických

pracoviště:

studií

datum:

čtvrtek 21. 2.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

30 dětí

kategorie:

6.–9. třída ZŠ a
odpovídající třídy
víceletých gymnázií

místo
konání:

nám. Jana Palacha 2, Praha
1 – hlavní budova FF UK,
místnost č. P016
Nejdříve na účastníky kurzu čeká krátká přednáška,
která je seznámí s mayskou civilizací. Posléze bude

anotace:

následovat hieroglyfický workshop, kde se
posluchači promění v luštitele a zkusí si vyluštit
některé mayské hieroglyfy.

název
kurzu:

Výlet do Ruska, země azbuky

pedagog:

Mgr. Kateryna Zubkovska

pořádající
pracoviště:

Jazykové centrum

datum:

pondělí 25. 2.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo
konání:

Celetná 20, 1. patro, m. č. 143

anotace:

Pomocí krátké prezentace se podíváme do Ruska, děti se dozví řadu
zajímavostí, naučí se základní fráze, seznámí se s ruskou azbukou a
na závěr si zahrají v ruštině divadlo.

název
kurzu:

Exkurze do světa českého animovaného filmu

pedagog:

Mgr. MgA Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D.
Diana Cam Van Nguyen

pořádající
pracoviště:

Katedra filmových studií

datum:

čtvrtek 28. 2.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:
místo
konání:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy
víceletých gymnázií
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova
FF UK, místnost č. P016
Asi všichni víme, jak vypadá animovaný film. Ale víte také, jak

anotace:

vypadal animovaný film před sto lety? Existoval vůbec? Možná víte,
jak se animované filmy dělají dnes. Ale tušíte, jak se takový
kreslený nebo loutkový film vyráběl dřív? A víte, že si ho můžete
zkusit natočit doma v obýváku? Už jste někdy viděli nějaký dlouhý
český animovaný film v kině? Pročpak jich vlastně vzniká tak málo a
proč se jich dřív točilo víc? Víte, kdo byl Jiří Trnka a co nejraději
provádějí Ptáci Koháci? To vše se dozvíte na našem kurzu. A navíc
můžete sami zkusit animaci v naší dílně.

název
kurzu:

Za tajemstvím pohádek

pedagog:

PhDr. Petr Janeček, Ph.D.

pořádající
pracoviště:

Ústav etnologie

datum:

čtvrtek 7. 3.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

30 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova

konání:

FF UK, místnost č. P016
Přednáška hravou formou představí původ nejznámějších pohádek (O

anotace:

Červené Karkulce, Popelka, Jeníček a Mařenka); společně se
studenty se pak pokusíme najít původ i jejich oblíbených pohádek.

název
kurzu:
pedagog:
pořádající
pracoviště:

Na skok za Římany
PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, Ph.D., Mgr.
Miloš Roháček, Johana Tlustá, M.A.
Ústav pro klasickou archeologii

datum:

čtvrtek 14. 3.

čas:

16:00–18:00

kapacita:

25 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo
konání:

Celetná 20, 3. patro
Vydejte se s námi na dobrodružný výlet do starověkého Říma! Chcete
si na vlastní kůži vyzkoušet, jak těžká je římská výzbroj? Víte,
kterou současnou deskovou hru hrávali již starověcí Římané? Co

anotace:

mohlo a nemohlo být na jejich jídelníčku? S námi se nejen dozvíte,
jak vypadal život v Římě před dvěma tisíci lety, ale vyzkoušíte si
to na vlastní kůži. Kurz kombinuje krátkou úvodní přednášku s
tematickým workshopem.

název
kurzu:
pedagog:
pořádající
pracoviště:

Život v římské armádě
PhDr. Kamila Remišová-Věšínová, Ph.D.,
Mgr. Miloš Roháček, Johana Tlustá, M.A.
Ústav pro klasickou archeologii

datum:

čtvrtek 21. 3.

čas:

16:00–18:00

kapacita:

25 dětí

kategorie:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy
víceletých gymnázií

místo
konání:

Celetná 20, 3. patro

Těžký život v římské armádě
Ave Caesar! Víte, kam až sahalo římské impérium a jak je
možné, že bylo tak velké? No přece díky armádě! Život vojáka
anotace:

ale nebyl žádný med. Výzbroj byla těžká, jídlo nic moc a na
hry času málo. S námi se dozvíte, jak to v římské armádě
chodilo a navíc si všechno sami vyzkoušíte. Kurz kombinuje
krátkou úvodní přednášku s tematickým workshopem.

název
kurzu:

Co dali byzantští misionáři Konstantin a
Metoděj českým zemím

pedagog:

doc. PhDr. Dana Picková, CSc.

pořádající
pracoviště:

Ústav světových dějin

datum:

čtvrtek 28. 3.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

30 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo
konání:

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova
FF UK, místnost č. P016

anotace:

název
kurzu:

Konstantin (Cyril) a Metoděj jsou považováni za slovanské
apoštoly. Co to znamená? Proč se v 9. století vypravili dva
bratři z řecké Soluně až na vzdálenou Moravu? Jaké bylo jejich
poslání a o co se opravdu zasloužili?

Spisovatelem snadno a rychle

pedagog:

Mgr. Kamila Homolková

pořádající
pracoviště:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

datum:

čtvrtek 4. 4.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy
víceletých gymnázií

místo

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova

konání:

FF UK, místnost č. P016

anotace:

Seznámíme se s některými technikami tvůrčího psaní (např.
akrostichem, kolektivní básní či koláží) i významnými osobnostmi
české a světové literatury.

název
kurzu:

Pověz mi to rukama I

pedagog:

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a studenti

pořádající
pracoviště:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

datum:

pondělí 8. 4.

čas:

16:30–18:00

kapacita:

20 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo
konání:

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova
FF UK, 4. patro m. č. P423
Během přednášky se děti interaktivní formou dozvědí, kdo jsou

anotace:

neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich
každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se několik znaků
českého znakového jazyka.

název
kurzu:
pedagog:
pořádající
pracoviště:

Výlety za češtinou
Mgr. Kamila Homolková
Ústav českého jazyka a teorie komunikace

datum:

čtvrtek 11. 4.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova

konání:

FF UK, místnost č. P016
Proč mluvíme česky? Kde se vzala slova? A proč si jsou některé

anotace:

jazyky podobné? Kurz všechny tyto otázky zodpoví a odhalí stará
tajemství našeho mateřského jazyka.

název
kurzu:

Pověz mi to rukama II

pedagog:

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. a studenti

pořádající
pracoviště:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

datum:

pondělí 15. 4.

čas:

16:30–18:00

kapacita:

20 dětí

kategorie:
místo
konání:

anotace:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy
víceletých gymnázií
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova
FF UK, 4. patro m. č. P423
Během přednášky se děti interaktivní formou dozvědí, kdo jsou
neslyšící lidé, jakým způsobem komunikují a jak vypadá jejich
každodenní život. Budou mít také příležitost naučit se několik znaků
českého znakového jazyka.

název
kurzu:

Odkud se berou slova

pedagog:

doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D.

pořádající
pracoviště:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

datum:

čtvrtek 25. 4.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

30 dětí

kategorie:
místo
konání:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy
víceletých gymnázií
nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova
FF UK, místnost č. P016
Přednáška seznámí zájemce přístupnou formou se zajímavostmi
týkajícími se původu slov. Účastníci si zkusí odhadnout původ

anotace:

některých slov, seznámí se s lidovou etymologií a zajímavými
významovými posuny a také s některými kuriózními procesy, jimiž
nová slova vznikají.

název kurzu:

Female sculpture of the 20th
c.

pedagog:

Mgr. Terezie Límanová, M.A.

pořádající
pracoviště:

Jazykové centrum

datum:

pondělí 11.3.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající
třídy víceletých gymnázií

místo
konání:

Celetná 20, 1. patro, m. č.
143

anotace:

Seminář bude veden v angličtině a bude se věnovat
popisu, srovnávání, hodnocení a vyjadřování
vlastního názoru na nejvýznamnější (a interpretačně
i vizuálně přímočará a proto velmi srozumitelná)
díla světově proslulých sochařek. Žáci budou
pracovat s předem připraveným materiálem – seznamy
výrazů (především adjektiv a adverbií) sloužících k
přesnému popisu viděného (power point). Srovnávat
budou odlišnost/podobnost viděných Materiálů,
Barevnosti, Rozměrů, Struktury – povrchu díla,
Tvarů a Tématu (viz seznamy vybraných výrazů).
Procvičí si na jejich popisu a srovnávání mj. i
vnímání opozit. Část hodiny bude věnována
připomenutí zásadních momentů v životě jednotlivých
sochařek souvisejících přímo s jejich tvorbou.

název

Jak vznikl film. Napínavá

kurzu:

cesta archeologií filmu
Mgr. MgA Tereza Czesany

pedagog:

Dvořáková, Ph.D.
MgA. Jiří Forejt

pořádající
pracoviště:

Katedra filmových studií

datum:

čtvrtek 2. 5.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo
konání:

nám. Jana Palacha 2, Praha 1
– hlavní budova FF UK,
místnost č. P016
Asi všichni víme, jak vypadá animovaný film. Ale
víte také, jak vypadal animovaný film před sto lety?
Existoval vůbec? Možná víte, jak se animované filmy
dělají dnes. Ale tušíte, jak se takový kreslený nebo
loutkový film vyráběl dřív? A víte, že si ho můžete

anotace:

zkusit natočit doma v obýváku? Už jste někdy viděli
nějaký dlouhý český animovaný film v kině? Pročpak
jich vlastně vzniká tak málo a proč se jich dřív
točilo víc? Víte, kdo byl Jiří Trnka a co nejraději
provádějí Ptáci Koháci? To vše se dozvíte na našem
kurzu. A navíc můžete sami zkusit animaci v naší
dílně.

název
kurzu:

Pirátova cesta kolem světa

pedagog:

Mgr. Jana Jiroušková, CSc.

pořádající
pracoviště:

Ústav etnologie

datum:

čtvrtek 9. 5.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

30 dětí

kategorie:

3.–5. třída ZŠ

místo
konání:

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova
FF UK, místnost č. P016

anotace:

název
kurzu:
pedagog:
pořádající
pracoviště:

Přenáška bude mapovat plavbu kolem světa v letech 1577 – 1580.
Posluchači se seznámí nejen s přípravou této velké expedice, ale
také se sudem jednoho z nejslavnějších pirátů Francise Drakea.

Interkulturní zrcadlo
Mgr. Svatava Škodová, Ph.D.
Ústav bohemistických studií

datum:

čtvrtek 16. 5.

čas:

16:00–17:30

kapacita:

20 dětí

kategorie:

6.–9. třída ZŠ a odpovídající třídy
víceletých gymnázií

místo

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 – hlavní budova

konání:

FF UK, místnost č. P016
Seminář proběhne jako skupinová diskuse s cizinci, kteří v
současné době studují na FF UK a učí se češtinu. Společně
budeme diskutovat o tom, jaké to je studovat v Praze, proč
se pro studium v zahraničí rozhodli; o tom, co se jim v ČR a
na české kultuře líbí, ale i tom, co jim přijde zvláštní, s

anotace:

čím se musí vyrovnávat a co pokládají na Češích za
negativní. Pokud si dopředu připravíte otázky, můžete nám je
v předstihu poslat, aby se na ně naši diskutující cizinci
mohli připravit. Cílem diskusní skupiny je nastavit
studentům Dětské univerzity kulturní zrcadlo a podívat se na
Čechy a českou kulturu z pohledu cizinců.

název
kurzu:

Promoce | slavnostní zakončení
semestru

datum:

čtvrtek 30. 5.

čas:

16:00–17:00

místo
konání:

nám. Jana Palacha 2, Praha 1 –
hlavní budova FF UK, místnost
č. 200
Neformální zakončení semestru je určeno všem dětem

anotace:

(včetně doprovodu), které se v uplynulém semestru
zúčastnily alespoň jednoho kurzu. Na akci je třeba se
přihlásit stejným způsobem jako na běžné kurzy
nejpozději týden před akcí. Kapacita není omezena.

