Sborové zpívání
lektorka: Barbora Černá
Ve sboru nepůjde o dokonalý hudební sluch, nebo talent, ale především o zájem, chuť a radost
z písniček a hudby jako takové. Budeme se těšit zpěvem pohádkových a dětských písní, a v
případě zájmu dětí, i písní z různých částí světa. Budeme hrát různé hudební hry, jejichž
prostřednictvím si osvojíme správné dýchání, držení těla a poslechové dovednosti. Budeme
společně rozvíjet práci s hlasem, hudební cítění a prožívání. Kroužek je určen pro
prvostupňové děti.
Kroužek se otevře při zájmu minimálně pěti dětí. Kroužek bude probíhat dvakrát do
týdne s dotací 45 minut. Pravděpodobně v pondělí od 14:00 do 14:45 a ve středu od 15:00 do
15:45.
Kurzovné činí 1600,- za 30 hodin.
kontakt na lektorku:
mail: Burdova.Barbora@seznam.cz, tel.: 608949104

Hry s vlnou
lektorka: Barbora Černá
Na kroužku budou děti poznávat vlnu a různé způsoby jejího využití. Děti se seznámí
například s plstěním, tkaním, různými způsoby zaplétání a pletení. Budeme tvořit i z filcu,
zkrátka, co koho bude bavit a o co se bude zajímat.
Kroužek bude probíhat v úterý 15:00-16:00.
Kurzovné činí 1400,- za 15 hodin včetně materiálu.
kontakt na lektorku:
mail: Burdova.Barbora@seznam.cz, tel.: 608949104
Malý hrdina
lektor: Karel Černý
Hraní her na hrdiny má u nás a ještě více ve světě dlouholetou tradici, rozvíjí dětskou
představivost, schopnost komunikace, spolupráce, plánování a další klíčové vlastnosti.
Prostřednictvím příběhu a průvodce hrou (lektora), se děti seznamují s tajemnými světy, řeší
záhady a hlavolamy, bojují s příšerami a zachraňují království. To vše za pomoci tužky,
papíru, kostek a hlavně vlastní fantasie. V kroužku Malý hrdina se děti budou moci chopit
magického meče či kouzelnické hole a v kůži svých postav zažívat nevídaná dobrodružství.
Kroužek je vhodný pro všechny věkové kategorie, ovšem primárně je určen pro děti prvního
stupně ZŠ. Lektor má přes deset let zkušeností s vedením zájmových kroužků a dvacet let s
různými systémy RPG (Role-Playing Games).
Kroužek se otevře při zájmu minimálně pěti dětí a bude probíhat jednou do týdne s časovou
dotací 90 minut.
Rozpis skupin na první pololetí:
Malý hrdina 1 úterý 14:00-15:30
Malý hrdina 2 čtvrtek 14:00-15:30

Malý hrdina 3 úterý 15:30-17:00
Kurzovné činí 2550,- za 15 sezení. Kapacita skupiny je 7 dětí.
kontakt na lektora a přihlášky:
Karel Černý
email: kadous@email.cz
telefon: +420775646171
Little Hero (Malý hrdina v Aj)
lektor: Karel Černý
Hraní her na hrdiny má u nás a ještě více ve světě dlouholetou tradici, rozvíjí dětskou
představivost, schopnost komunikace, spolupráce, plánování a další klíčové vlastnosti.
Prostřednictvím příběhu a průvodce hrou (lektora), se děti seznamují s tajemnými světy, řeší
záhady a hlavolamy, bojují s příšerami a zachraňují království. To vše za pomoci tužky,
papíru, kostek a hlavně vlastní fantasie. V kroužku Malý hrdina se děti budou moci chopit
magického meče či kouzelnické hole a v kůži svých postav zažívat nevídaná dobrodružství.
Kroužek je vhodný pro všechny věkové kategorie, ovšem primárně je určen pro děti prvního
stupně ZŠ. Lektor má přes deset let zkušeností s vedením zájmových kroužků a dvacet let s
různými systémy RPG (Role-Playing Games).
Kroužek se otevře při zájmu minimálně tří dětí a bude probíhat jednou do týdne s časovou
dotací 60 minut.
Anglická verze kroužku Malý hrdina uvede dobrodruhy do zcela nového prostředí. Svá
dobrodružství budou prožívat na neznámém místě, kde všichni mluví jinou řečí a na nich bude
se v tom místě zorientovat a naučit žít.
Děti se prostřednictvím postav mohou učit a zdokonalovat v angličtině přirozenou metodou
učení, tj. hrou a poznáváním.
Rozpis skupin na první pololetí:
Little Hero pátek 13:00-14:00
Kurzovné činí 2500,- za 15 sezení. Kapacita skupiny je 5 dětí.
kontakt na lektora a přihlášky:
Karel Černý
email: kadous@email.cz
telefon: +420775646171
Křížková výšivka
lektor: Karel Černý
V době digitalizace a všudypřítomné techniky je více než kdy dřív zapotřebí budovat u dětí
vztah k práci s materiálem, cvičit je v soustředění, trpělivosti, pečlivosti, tvořivosti a manuální
zručnosti. To vše se snoubí v jemné práci s křížkovou výšivkou. Během kroužku si děti osvojí
základní techniky vyšívání křížkovým stehem, nejprve na tištěné šabloně, později na předloze
vlastní. Jestli budou děti vyšívat kytičky, roboty nebo Pokémony je na nich.

Kroužek se otevře při zájmu minimálně sedmi dětí a bude probíhat jednou do týdne s časovou
dotací 60 minut.
Rozpis skupin na první pololetí:
Křížková výšivka pátek 14:00-15:00
Kurzovné činí 1200,- za 15 hodin včetně materiálu. Kapacita skupiny je 15 dětí.
kontakt na lektora a přihlášky:
Karel Černý
email: kadous@email.cz
telefon: +420775646171

