Zájmové kroužky
Předběžná nabídka aktivit pro školní rok 2021/22.
Nabídka může být průběžně upravována a aktualizována podle projeveného zájmu a
podle možností našich spolupracovníků!
ESTETICKOVÝCHOVNÉ
Tvořivá dramatika – vede Markéta Hanáková
Učíme se vzájemně si naslouchat a nevidět svět (druhé kolem sebe a jejich situace)
černobíle. Metody probíhají formou her a dramatických cvičení na rozvoj smyslového
vnímání, nonverbální komunikace a spolupráce. Minimální počet dětí pro otevření tohoto
kroužku je 4.
Pro koho: děti 2. – 4. třída ZŠ a druhá skupinka děti 5. – 7. třída ZŠ
Kdy: mladší děti úterý 15.00 – 15.50; starší děti úterý 16.00 – 17.15
Hra na kytaru – vede Hana Koudelková
Základy akordového doprovodu písniček k táboráku i pro dobrou náladu. Pokročilí si
vyzkouší transponování písní. Výuka je individuální - lekce trvá 30 minut.
Pro koho: děti a mládež od 3. tř. ZŠ;
Kdy: středa 15.00 – 18.30
Hra na klavír – vede Jana Bártlová
Technické základy klavírní hry podle not, přednesové skladby, čtyřruční hra, hra písní s
akordovým doprovodem. Výuka je individuální. Lekce trvá 45 minut.
Pro koho: děti a mládež od 1. tř. ZŠ;
Kdy: pondělí 1x za 14 dní od 14.15 do 18.00 hodin
Hra na flétnu
Individuální výuka techniky hry na zobcovou sopránovou flétnu, hra přednesových
skladeb i písniček. Lekce trvá 30 minut.
Pro koho: děti od 6-ti let;
Kdy: začne až od října
NOVINKA Hra na citeru – vede Hana Koudelková
Individuální výuka techniky hry na citeru, hra jednoduchých písniček a koled. Lekce trvá
30 minut.
Pro koho: děti od 6-ti let;
Kdy: středa 14.00 – 15.00

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ
Nábožko – vede Hana Koudelková
Poznávání katolické víry – komu a čemu vlastně katoličtí křesťané věří.
Pro koho: 1. – 3. třída ZŠ a 4. – 5. třída ZŠ
Kdy: čtvrtek mladší děti 15.15 – 16.00; starší děti (po 1. sv. přijímání) 16.15 – 17.00
Spolčo – nábožko – vede Milena Čermáková
Pro děti, které chtějí prohlubovat a upevňovat svůj vztah s Ježíšem a sdílet tuto zkušenost
ve společenství kamarádů. Zároveň se učí obhájit komu, a čemu katoličtí křesťané věří.
Pro koho: děti a mládež od 6. do 9. tř. ZŠ
Kdy: čtvrtek 17.15 – 18.00
RUKODĚLNÉ
Keramika – vede Tereza Kauerová
Keramika 1. Stupeň ZŠ
Základy tvorby z hlíny s procvičováním jemné motoriky, dotahování výrobků do konce,
odkrývání tajů dekorace … (max. 12 účastníků)
Kdy: úterý 17.00 – 18.30
Keramika pro dospělé (18 – 99 let) vede Lucie Bártíková
Relaxační keramika, vyzkoušení různých technik, tvoření pro radost, slavení, povídání …
(max. 12 účastníků, členský příspěvek na pololetí 1000,-)
Mimo členský příspěvek děti platí 200,- Kč/ na pololetí kroužkovné (příspěvek na
materiál).
Kdy: středa 18.00 – 20.00 začne od středy 22.9.2021
Vaření – vede Veronika Beránková
Příprava pokrmů podle osvědčených i nových receptů, osvojování si základních pravidel
pro stolničení. Výuka je skupinová. Minimální počet dětí jsou 3, maximální 6.
Pro koho: děti od 3. do 9. tř. ZŠ
Kdy: pondělí 1. stupeň 14.30 – 16.00; 2. stupeň ZŠ 16.30 – 18.00
Mimo členský příspěvek se platí 200,- Kč/ na pololetí kroužkovné (příspěvek na materiál).
LEGO – vede Ondřej Baxa
Od jednoduchých po náročné konstrukce, aneb hrajeme si s Legem. Pro procvičení jemné
motoriky a trpělivosti… Uskuteční se při minimálním počtu 5 zájemců.
Pro koho: děti 6 – 12 let
Kdy: čtvrtek 16.00 – 18.00

SPORTOVNÍ
Stolní tenis vedou Ing. Jaroslav Pachner a Ing. Zbyněk Pešťák
Základy stolního tenisu, trénink dvouhry, čtyřhry… (možnost výjezdů na turnaje SHM).
Uskuteční se při minimálním počtu 5 zájemců.
Pro koho: děti od 9-ti let, mládež… v případě zájmu dospělí
Kdy: úterý 17.30 - 18.30
Cvičení pro ženy - vede Ing. Anna Sladká
Cvičíme při hudbě… posilovací a protahovací cviky...
Pro koho: ženy 18+
Kdy: úterý 19.30 - 20.30
V RYTMU HUDBY - vede Markéta Hanáková
Cvičíme při hudbě… posilovací a protahovací cviky...
Pro koho: dívky 15+ i ženy
Kdy: pondělí 18.00 – 18.50
NOVINKA Lukostřelba – vede Karolína Fraňková
Základy lukostřelby – uskuteční se jen za pěkného počasí na podzim a na jaře. Celororoční
příspěvek je 600,- Uskuteční se při počtu 5 zájemců.
Pro koho: děti a mládež od 4. třídy ZŠ
Kdy: středa od 15.00 do 17.00 hodin dle zájmu i ve dvou skupinkách
Míčové hry - vede Milena Čermáková a Linda Baxová
probíhají v pronajaté tělocvičně na 15.ZŠ (pokud to situace s Covid 19 dovolí)
ZAČÍNÁ V TĚLOCVIČNĚ AŽ OD ŘÍJNA
Vybíjená a další hrátky s míčem, aneb 45 minut v pohybu…
Pro koho:

děti od 8 let

Kdy: pondělí 16.00 - 17. 00 v tělocvičně, od střediska odchod v 15.30 a návrat v 17.30

PODPORA DOMÁCÍ PŘÍPRAVY NA VYUČOVÁNÍ
Doučování z českého jazyka – Karolína Fraňková
Doučování látky z českého jazyka. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce
trvá 30 minut.
Pro koho: pro žáky základní školy
Kdy: v úterý 15.30 - 17.30
Doučování z matematiky – Milena Čermáková
Doučování látky z matematiky. Výuka je individuální, příp. v malých skupinkách. Lekce
trvá 30 minut.
Pro koho:

žáci základní školy

Kdy: úterý 15.00 – 18.00
Procvičování anglického jazyka – vede Anna Hulmáková
Procvičování školní angličtiny. Hodiny jsou individuální, případně v malých skupinkách.
Lekce trvá 30 minut.
Pro koho:

žáci základní školy

Kdy: ve středu 15.00 – 18.15
Zápis do kroužků se uskuteční v týdnu od 7.9.2021 do 9.9.2021 v kanceláři Klubu vždy
od 15 do 19 hodin, ve čtvrtek jen od 15.00 do 18.00.
Pravidelné aktivity začínají v týdnu od 13.9.2021.
Upřednostňujeme platbu převodem na účet – 123418968/0300
Variabilní symbol = vaše evidenční číslo v SHM Klubu

