
Afrika 1          16.7.2012 - 19.7.2012 8.30 hod – 13.00 hod
                        Doporučený věk  5 -7 let. Cena Afriky 1 je 600,-Kč,  sourozenci 500,-Kč za dítě.

Afrika 2 23.7.2012 - 26.7.2012 8.30 hod – 16.00 hod
                    Doporučený věk  7 -11  let. Cena Afriky 2 je 800,-Kč,  sourozenci 700,-Kč za dítě.

Další ročník počítačových expedic HABRO. Afrika v Google Earth, Wikipedii i v klasických knížkách a 
mapách. Afrika má tradice a rituály, tajné kouty i známé národní parky, ostrovy i státy bez vody. Kombinace 
počítačové gramotnosti, manuální zručnosti a soutěží. Pro menší děti 5 – 7 let je určený  kratší kurz.  Děti, 
které se seznamují s psaním a čtením, nemusí na počítači jenom klikat myší. Kopírovat a upravovat obrázky 
dle fantazie. Mohou „letět“ letadlem po Africe, najít si pyramidy, národní parky, vytvořit vlastního 
domorodce, vlastní film. Budete překvapeni.

                                           

Expedice Prostějov 20.8.2012 - 23.8.2012 8.30 hod – 16.00 hod

Doporučený věk  7 -11 let. Cena Expedice Prostějov je 800,-Kč,  sourozenci 700,-Kč za dítě.
Podobně jako v ostatních kurzech  budeme cestovat prostorem a časem tentokrát po rodném 
Prostějovu. Divili by jste se, stejně jako my, co všechno se dá o Prostějovu dovědět na 
Internetu. (A navíc jak zábavně...)

Expedice Indonésie 27.8.2012 – 30.8.2012   8.30 hod – 16.00 hod

Doporučený věk  7 -11 let. Cena Indonésie je 800,-Kč,  sourozenci 700,-Kč za dítě.
Kdepak ta Indonésie asi je? Nenajdeme tam Indiány, ale kmeny Dani, Lani, Yali a další. 
Jak žijí stromoví lidé na Nové Guinei? Jak voní durman, a chutná rambutan? Podíváme na 
komodského draka, nevynecháme rovníkovou Sumatru, umění ostrova Bali, sopky na Jávě 
a národní park s orangutany Bornea. Odkud pochází muškátový oříšek a hřebíček?

Co můžete očekávat:
• Mapy, měření, hledání, virtuální procházky v Googl Earth., poletíme letadlem a budem  fotit.
• Fotky a jejich zpracování v IrfanView, děti budou tvořit filmy v  MovieMaker
• Wikipedie, Google, Youtube, Prostejov.eu 
• Přirozené seznamování s MS Excel a MS Word (pexesa, skládačky, doplňovačky, křížovky …)
• Na oběd chodíme do restaurace Lázně, oběd v ceně není.

   Ing. Jan Navrátil – Habro, Hliníky 4, Prostějov 
přihlášky na  navratilova@habro.eu  

nebo   navratil@habro.cz ,  mobil:608 403010
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