Malý hrdina
kontakt na lektora:
mail: kadous@email.cz, tel.: 775646171
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.
Kroužek je vhodný pro všechny věkové kategorie, ovšem primárně je určen pro děti prvního stupně
ZŠ. Lektor Karel Černý má přes deset let zkušeností s vedením zájmových kroužků a dvacet let s
různými systémy RPG (Role-Playing Games). V kroužku Malý hrdina se děti budou moci chopit
magického meče či kouzelnické hole a v kůži svých postav zažívat nevídaná dobrodružství.
Více informací získáte u lektora, kontakt viz výše.
Kroužek se otevře při zájmu minimálně pěti dětí. Pokud se přihlásí více než patnáct dětí, otevře se
druhá skupina. Kroužek bude probíhat jednou do týdne s časovou dotací 60 minut. Termín bude
upřesněn, podle preferencí.
Při pěti až sedmi dětech by bylo kurzovné 1700 ,- na dítě za 15 sezení.
Při osmi až deseti dětech by kurzovné činilo 1500,- na dítě za 15 sezení.

Sborové zpívání
kontakt na lektora:
mail: burdova@korunka.org, tel.: 608949104
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 a držení těla. Budeme společně rozvíjet práci s hlasem, hudební cítění a
prožívání. Kroužek je více určen pro prvostupňové děti.
Více informací získáte u lektorky, kontakt viz výše.
Kroužek se otevře při zájmu minimálně pěti dětí. Kroužek bude probíhat dvakrát do týdne s
dotací 45 minut. Termín bude upřesněn, podle preferencí.
Při pěti až šesti dětech by kurzovné za pololetí činilo 1600 kč na dítě.
Při sedmi až deseti dětech by kurzovné za pololetí činilo 1300 kč na dítě.
Pokud bude počet dětí převyšovat 11 dětí v kroužku, bude kurzovné za pololetí činit 1000 kč na dítě.

Hrajeme si s vlnou
kontakt na lektora:
mail: burdova@korunka.org, tel.: 608949104
V kroužku se budeme zabývat tvorbou z vlny. Děti čeká tvoření technikou suché jehly, šití, různé
druhy pletení a vytváření vlněných doplňků. V ceně bude zahrnut i materiál. Cena jedné lekce je 90
kč/lekci. Kroužek se otevře při minimálním počtu tří dětí. Den a čas kroužku bude specifikován na
základě rozvrhu lektorky a preferencí.

