KROU KY
1. pololetí 2022/2023

ART CLUB – Jennifer Dickinson
Kroužek Art Club bude směsicí různých uměleckých technik a stylů.
Každý týden nás čeká jiné téma a nová výtvarná technika. Těšit se
můžete na 3D práce, malování, kreslení či tvorbu tisku. Tento kroužek
bude probíhat pouze v angličtině.
Důležité:
Art club 1 je určen pro žáky 1. a 2. třídy – čtvrtek, 14:10 – 14:55
Art club 2 je určen pro žáky 3. – 5. tříd – čtvrtek, 15:00 – 15:45
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí
ČESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK – Petr Pánek
Český znakový jazyk nabízí formou praktické výuky, her, filmů, besed
a exkurzí základní vhled do mateřského jazyka českých neslyšících
– českého znakového jazyka. Zajímá vás, jak žijí neslyšící lidé? Máte
neslyšícího kamaráda? Naučíme se základní znaky a jak se v komunikaci
používají, nahlédneme na kulturní zvyky českých neslyšících a v čem se
liší kultura a jazyk neslyšících od většinové slyšící společnosti. Formou
her si zkusíme praktické porozumění neslyšícím. Víte, že takové typické
jazykové jevy znakových jazyků, jako je třeba ikoničnost a simultánnost,
vám můžou ušetřit čas?
Důležité:
Kroužek je určen pro všechny žáky – úterý, 15:50 – 16:35
Cena: 100,-/lekce, 1800,-/18 lekcí

DEUTSCH KLUB 1, 2 – učitelé němčiny
Přijďte za námi do klubu a procvičte si němčinu. Různými metodami
včetně slovních a pohybových her se zaměříme na rozšiřování slovní
zásoby a zlepšování přirozené konverzace. Procvičíme si ale také
poslech, čtení a psaní.
Důležité:
Deutschklub 1 je určen pro žáky 2. a 3. třídy – čtvrtek, 14:10 – 14:55
Deutschklub 2 je určen pro žáky 4. - 8. tříd – čtvrtek, 15:50 – 16:35
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí
ENGLISH CLUB – učitelé angličtiny
English club je koncipován jako podpůrná hodina určená žákům, kteří
potřebují častější pravidelné procvičování a posílení slovní zásoby.
Budou zde mít možnost konverzovat a dále zopakovat a konzultovat
probíranou látku.
Důležité:
Speaking je určen pro žáky 1. a 2. třídy – úterý, 14:10 – 14:55
Board games je určen pro žáky 1. a 2. třídy – středa, 14:10 – 14:55
Reading, writing and vocabulary je určen pro žáky 3. – 5. tříd – úterý,
15:00 – 15:45
Speaking and board games je určen pro žáky 3. – 5. tříd – pondělí,
15:00 – 15:45
Drama club je určen pro žáky 5. – 9. tříd – pondělí, 16:00 – 16:45
English Club level B1/B2 je určen pro žáky 5. – 9. tříd – úterý, 15:50 –
16:35

FLÉTNA – Tomáš Hořejš
Začátečníci se v kroužku zábavnou formou seznámí s flétnou a notami a
zahrají si své první jednoduché písně. Pokročilí žáci pokračují ve hře na
příčnou flétnu. Výuka probíhá dle individuálních potřeb a požadavků
jednotlivých žáků.
Důležité: Flétnu musí mít žáci vlastní. Po přihlášení na den
konání následuje individuální domluva času s lektorem: horejs@
wonderlandacademy.cz.
Cena: 320,-/20 minut, 380,-/40 minut
FLORBAL 1, 2 – externí lektor
Máš rád sport, zábavu a chceš se naučit florbal? Nový kroužek florbalu
je tu pro tebe! Nezáleží na tom, zda jsi začátečník či pokročilý, učíme
se formou, která tě bude bavit. Kroužek je počtem dětí omezen, proto
neváhej a přihlas se. Kroužek je veden licencovanými trenéry s bohatou
praxí pod záštitou florbalového klubu AC Sparta Praha.
Důležité: Na kroužek musí mít žáci sportovní oblečení a vhodnou
sportovní venkovní obuv. Do kroužků se nepřihlašuje přes systém, v
případě zájmu se prosím obracejte rovnou na email: spartakids@email.
cz, tel. 728021907.
Florbal 1 je určen pro žáky 1. a 2. třídy – úterý, 13:15 – 14:00

FOTBAL 1, 2, 3 – Lukáš Novák
Kroužek fotbalu je určen všem dětem, které se chtějí pravidelně
setkávat se stejně naladěnými kamarády a věnovat se
nejpopulárnějšímu kolektivnímu sportu. Každá lekce přispěje k rozvoji
jejich rychlosti, obratnosti a celkové koordinace. Žáci si osvojí základy
fotbalové techniky – zpracování míče, přihrávky, kličkování, vedení
míče a zakončení střelbou. Čekají je různorodé hromadné i skupinové
hry, honičky, ale především samotná hra v různém počtu hráčů. V
neposlední řadě se žáci naučí správně používat pravidla, a tím posilovat
chování fair play.
Důležité:
Na kroužek musí mít žáci sportovní oblečení a vhodnou sportovní obuv.
Fotbal 1 je určen pro předškoláky a žáky z 1. a 2. třídy – pondělí, 14:00 –
15:00
Fotbal 2 je určen pro žáky 3. až 5. tříd – pondělí, 15:00 – 16:00
Fotbal 3 je určen pro žáky 6. až 9. tříd – pondělí, 16:00 – 17:00
Cena: 110,-/lekce, 1870,-/17 lekcí

GYMNASTIKA – externí lektor
V kroužku se děti naučí základům gymnastiky a moderní gymnastiky.
Všeobecná sportovní průprava posílí jejich píli a soustředění. Snažíme
se, aby děti vnímaly sport jako zábavu, přirozeně spolupracovaly
v kolektivu a zároveň byly zdravě soutěživé. V lekcích gymnastiky
pomáháme dětem formou hry rozvíjet správné pohybové návyky či
dovednosti a obratnost (opičí dráhy, různá úponová cvičení, lehká
gymnastická nebo atletická cvičení aj.). Dětem se tak postupně
zvyšuje nejen jejich obratnost a ohebnost celého těla, ale i schopnost
koordinace pohybů a rychlost jejich reakce.
Důležité:
Gymnastika 1 je určena pro žáky z 1. a 2. třídy – středa, 15:00 – 16:00
Gymnastika 2 je určena pro žáky 3. – 5. tříd – středa, 16:00 – 17:00
Cena: 150,-/lekce, 2400,-/16 lekcí

HARFA – Štěpán Pokorný
Harfa je kouzelný a relaxační hudební nástroj, oblíbený téměř po celou
dobu naší hudební historie. Je to prastarý nástroj bardů a potulných
hudebníků, kteří zpívali písně a vyprávěli příběhy za doprovodu
jejích líbezných tónů. Podobně jako piano zvládá melodickou hru s
doprovodem a rozvíjí jemnou motoriku prstů. Harf existuje celá škála
druhů, od velké pedálové harfy, určené do orchestrů, která zvládá hrát
celou chromatickou řadu tónů (podobně jako piano), k malé háčkové
harfě, která má v tomto ohledu sice omezený rozsah, ale snadno se
přenáší a dítě se skrze ni může dostat do krásného a malebného světa
diatonické a modální hudby, která je typická například pro hudbu
antiky a středověku. Cílem kroužku je především možnost si tento
netradiční nástroj vyzkoušet, osahat a naučit se hrát jednoduché písně
s doprovody, vytvářet vlastní hudbu, a využít tak úžasných relaxačních
možností harfy.
Důležité:
Po přihlášení následuje individuální domluva času s lektorem:
pokorny@wonderlandacademy.cz
Cena: 380,-/20 minut, 500,-/40 minut

HIP HOP – externí lektor
Rytmus, muzika, tanec a zábava – to je hip hop! Základem hip hopu je
improvizace, kdy tanečník spontánně reaguje na hudbu, která zrovna
hraje. Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora se děti
zábavnou formou učí vnímat rytmus, cítit hudbu, zvyšují svůj pohybový
rozsah a rozvíjí celkovou koordinaci těla. V návaznosti na hudební
předlohu společně připravují choreografii, kde mimo jednotlivých
variací zkoušejí i free-style a formují tak svou taneční osobnost.
Děti se během jednotlivých lekcí naučí množství tanečních sestav
různých žánrů (street dance, hip hop new style, hip hop old style,
hype, funky aj.). Při lekcích budou rozvíjeny především pohybové
schopnosti, dovednosti a muzikálnost. Dbáme i na správné držení těla a
bezpečnost účastníků. Hlavním cílem kroužku je však nadšení a radost z
pohybu!
Důležité:
Kroužek je určen pro žáky 1. – 6. tříd – pondělí, 15:00 – 16:00
Cena: 150,-/lekce, 2550,-/17 lekcí
JÓGA – externí lektor
Tento kroužek je určen pro všechny žáky, kteří mají chuť si protáhnout
tělo, zvláště pak pro ty, kteří s jógou začínají. Přivítáme mezi sebou
chlapce i děvčata. Během výuky posilujeme správné držení těla,
zlepšujeme koordinaci pohybu, rozvíjíme základní pohybové
dovednosti, rovnováhu a vytrvalost. Postupně se snažíme nejen zvládat
správnou techniku jógy, ale i uklidňovat mysl.
Důležité:
Vlastní podložka není nutná.
Kroužek je určen pro všechny žáky – pondělí, 16:00 – 17:00
Cena: 120,-/lekce, 2040,-/17 lekcí

JUDO 1, 2 – externí lektor
Žáci si zde osvojí formou her nejen základní judistické techniky, ale učí
se i vzájemnému respektu, sebeovládání a schopnosti spolupracovat
s kamarády. Náplní kroužku je též všeobecná sportovní příprava a
osvojení si základních pohybových dovedností. Děti se během roku
seznámí i s historií juda, některými povely v japonštině a se sportovní
etiketou, která k judu neodmyslitelně patří.
Důležité:
Judo 1 je určeno pro začátečníky – čtvrtek, 16:00 – 17:00
Judo 2 je určeno pro žáky mírně pokročilé a pokročilé – čtvrtek, 17:00 –
18:00
Cena: 200,-/lekce, 3200,-/16 lekcí
KERAMIKA 1, 2 – externí lektor
Co přinese větší radost, než když dítě vyrobí sošku, zvířátko či třeba
hrneček. Fantazii se meze nekladou. Věstonická venuše pamatuje téměř
třicet tisíc let, keramika tak patří k nejstarším řemeslům. U dětí rozvíjí
vnímavost, citlivost a jemnou motoriku. Poznáváme keramické postupy
a techniky, barvíme glazurami a engobami, zapojujeme fantazii,
ale hlavně vyrábíme a vypalujeme. Hlína se dá totiž donekonečna
objevovat a proměňovat. Oblečte své dítě do staré zástěry nebo košile,
přidejte hadr pod hlínu a těšte se na jeho výrobky.
Důležité:
Děti potřebují staré oblečení na převlečení, aby si neumazaly školní
uniformu.
Keramika 1 je určena pro žáky 1. a 2. třídy – úterý, 14:00 – 15:00
Keramika 2 je určena pro žáky 3. – 5. tříd – úterý, 15:10 – 16:10
Cena: 150,-/lekce, 2700,-/18 lekcí

KLUB KRITICKÉHO MYŠLENÍ – Veronika Damjanová
Cílem kroužku kritického myšleni je vzbudit u dětí zvídavost, schopnost
dívat se na věci kolem nás z různých úhlů pohledů, nepodléhat prvnímu
dojmu, naučit se porovnávat informace z několika zdrojů a na základě
toho si utvořit vlastní názor. Aktivity budeme směrovat zejména k
hodnocení článků, knih, videí či reportáží. Povedeme různé diskuze,
budeme tvořit myšlenkové mapy atd. Pozornost zaměříme i na finanční
gramotnost, brainstorming a řešení konfliktních situací.
Důležité:
Klub kritického myšlení je určen pro všechny žáky – středa, 16:00 –
17:00
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí
KLUB ZVÍDAVÝCH ŽÁKŮ – Veronika Damjanová
Kroužek je určený pro žáky, kteří mají talent či nadaní v určité oblasti,
avšak také pro ty, kteří chtějí své nadaní teprve objevit nebo své
schopnosti a dovednosti zdokonalit. Cílem je posunout svoji osobnost
zábavnou formou. Budeme společně provádět experimenty, hrát hry,
zkoušet kouzelnické triky, jazykovědné hrátky, tvůrčí psaní, uměleckou
tvorbu a věnovat se astronomii. Prioritou je podpora smyslu pro
spolupráci, ale také samostatnost a rozvoj kreativního myšlení.
Důležité:
Klub zvídavých žáků je určen pro všechny žáky – úterý, 15:30 – 16:30
Cena: 100,-/lekce, 1800,-/18 lekcí

KYTARA – Lukáš Pařík, Petr Kubín, Tomáš Hořejš
Kytara je kroužek pro všechny děti, které se zajímají o hudbu a chtějí
umět zahrát si na tento hudební nástroj své oblíbené písně. V hodině
se učí jak hudební teorii, tak mnoho nových písniček. Klademe důraz
na rozvoj kreativity a individuality každého žáka. Cílem je, aby nakonec
bylo dítě schopné samo se doprovodit na kytaru na základě akordů k
písni, osvojilo si základní rytmy, hudební pojmy, posílilo svoji hudební
kreativitu a představivost, a získalo tak základ pro další hudební rozvoj.
Důležité:
Kytaru musí mít žáci vlastní. Po přihlášení na den konání následuje
individuální domluva času s lektory přes tyto kontakty: parik@
wonderlandacademy.cz nebo na tel. 736 770 403, kubin@
wonderlandacademy.cz nebo na tel. 605 164 039 a horejs@
wonderlandacademy.cz.
Cena: 320,-/20 minut, 380,-/40 minut
LOGOPEDIE – naši logopedi
Logopedie slouží k podpoře žáků s vadami řeči a odchylkami ve
správné výslovnosti. Individuální lekce trvá 20 minut. Zahrnuje
procvičování motoriky mluvidel a správné artikulace. Podporuje
rozšiřování slovní zásoby v češtině, zlepšuje vyjadřovací schopnosti,
tvorbu hlasu, plynulost a tempo řeči.
Důležité:
Pro úspěšný posun žáka v řečové oblasti je nutná spolupráce s rodiči
v podobě předem domluvené konzultace a pravidelného domácího
procvičování. Možná individuální domluva na termínu s učiteli.
Cena: 180,-/20 minut

MEDITATION CLUB – Nicholas Jared Neild
Tento klub je určen pro žáky druhého stupně, kteří se chtějí naučit
meditovat. Během lekcí budeme rozvíjet soustředěnost a emoční
úroveň inteligence, procvičíme si také všímavost. Díky tomu můžeme
dosáhnout schopnosti zvládat každodenní stres, který život někdy
přináší. Na konci kurzu budou mít žáci dostatek zkušeností, aby mohli
samostatně pokračovat v meditační praxi jako nástroji duševního
zdraví.
Důležité:
Meditation Club je určen pro žáky 6. – 9. tříd – čtvrtek, 15:50 – 16:35
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ 1, 2 – externí lektor
Děti se v kroužku dozvědí, jak postupovat ve skutečných situacích,
když se ony samy nebo někdo jiný ocitne v ohrožení. Učí se nebýt
lhostejnými a nebát se v pravý čas pomoc poskytnout. Seznámí
se se základy první pomoci, dozvědí se o činnosti hasičů, policistů
a záchranářů. Získají povědomí o chování v krizových situacích.
Bezpečně a s použitím skutečných záchranářských materiálů si vyzkouší
metody fixace zlomenin, seznámí se s prací kynologa, osvojí si znalost
důležitých telefonních čísel a varovných signálů či zásady zdravého
životního stylu, ochrany životního prostředí a základy topografie.
Získané vědomosti si zaznamenávají do svých pracovních deníků.
Důležité:
Mladý záchranář 1 je určen pro předškoláky a žáky z 1. a 2. tříd – pátek,
14:00 – 15:00
Mladý záchranář 2 je určen pro žáky 3. – 6. tříd – pátek, od 15:00 –
16:00
Cena: 150,-/lekce, 2400,-/16 lekcí

MODEROVÁNÍ A HERECTVÍ – Lukáš Pařík
V tomto kroužku jde zejména o mluvené slovo a správný verbální, ale
i nonverbální projev. Zkoušíme si různé formy dialogů, poznáváme
vyprávění, sdělení, ale též rozdíly mezi pravdivým či nepravdivým
výrokem. Děti mají možnost si během roku vyzkoušet své rétorické
dovednosti při různých školních událostech a koncertech.
Důležité:
Tento kroužek je určen pro žáky z 2. až 9. třídy – čtvrtek, 15:00 – 15:45
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí
PARKOUR – externí lektor
Parkour učí děti překonávat překážky v městském i přírodním terénu.
Budou trénovat aktivity, jako jsou běh, skákání, přeskakování, šplhání,
balancování, plazení se, pohyb po čtyřech a jiné. V kroužku se děti
seznámí s filosofií parkouru a naučí se jeho základní techniky.
Důležité:
Parkour 1 je určen pro žáky 1. – 3. tříd – čtvrtek, 14:00 – 15:00
Parkour 2 je určen pro žáky 4. – 9. tříd – čtvrtek, 15:00 – 16:00
Cena: 150,-/lekce, 2400,-/16 lekcí

PIANO – Lukáš Pařík, Petr Kubín, Tomáš Hořejš, Štěpán Pokorný
Piano je kroužek pro všechny děti, které mají rády hudbu a chtějí se
věnovat tomuto krásnému hudebnímu nástroji. V hodině se učí jak
hudební teorii, tak mnoho nových písniček. Je zde kladen důraz na
individualitu každého žáka a dle toho je mu vybírán repertoár. Cílem je,
aby dítě umělo hrát z not a zvládlo se i doprovodit k oblíbeným písním.
Důležité:
Po přihlášení na den konání následuje individuální domluva času s
lektory přes tyto kontakty: parik@wonderlandacademy.cz nebo na tel.
736 770 403, kubin@wonderlandacademy.cz nebo na tel. 605 164 039,
horejs@wonderlandacademy.cz nebo pokorny@wonderlandacademy.
cz.
Cena: 320,-/20 minut, 380,-/40 minut
POHYBOVKY – Denisa Davidová
Náplní tohoto sportovního kroužku jsou různorodé pohybové hry a
aktivity rozvíjející základní motorické dovednosti žáka.
Důležité:
Pohybovky jsou určeny pro žáky 1. a 2. třídy – středa, 14:00 – 15:00
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí

PROGRAMOVÁNÍ 1, 2 – externí lektor
Prostřednictvím základního, volně dostupného programu Scratch nabízí
kroužek Základy programování dětem práci s PC v její tvůrčí podobě.
Hravou a zábavnou formou se děti nejprve naučí chápat princip
programování a následně ho zkouší používat pro plnění úkolů nebo
pro práci s obrazem, zvukem či svou fantazií a kreativitou. Vytvoří si
například vlastní hru, kterou mohou představit svým kamarádům nebo
rodině. Kroužek je určen pro děti, které zvládají základní uživatelské
programy. Jeho obsah, náročnost a tempo činností přizpůsobujeme
potřebám a možnostem každé skupiny.
Důležité:
Programování 1 je určeno pro žáky 3. – 5. tříd – pondělí, 15:00 – 16:00
Programování 2 je určeno pro žáky 5. – 8. tříd – pondělí, 16:00 – 17:00
Cena: 220,-/lekce, 3740,-/17 lekcí
PŘÍPRAVA ČESKÝ JAZYK, MATEMATIKA, VŠEOBECNÝ PŘEHLED
Kroužky jsou určené pro zájemce z řad 5. tříd, kteří si chtějí opakovat,
procvičovat a upevňovat učivo českého jazyka a matematiky před
přijímacími zkouškami na víceletá gymnázia.
Důležité:
Tyto kroužky jsou určeny pouze pro žáky ze tříd 5.A a 5.B.
Český jazyk – úterý, 14:55 – 15:40
Matematika – pátek, 7:45 – 8:30
Všeobecný přehled – pondělí, 7:45 – 8:30

SBOR – Štěpán Pokorný
Sborový zpěv je nádherná hudební disciplína, ve které děti netvoří
hudbu jen samy za sebe, ale jsou součástí širšího kolektivu, kde
se učí poslouchat a respektovat jeden druhého, a velkou měrou
tím zdokonalují svoji hudebnost i sociální schopnosti. Učí se
zodpovědnosti, kterou mají jeden za druhého a zároveň to, že se
mohou jeden na druhého spolehnout. To je podstata sborového zpěvu,
který má v naší zemi bohatou tradici a historii. Z toho částečně vychází
repertoár, který je bohatý. Děti se seznámí se skladbami starých mistrů,
ale i úpravami lidových písní a písní populární hudby.
Důležité:
Sbor 1 je určen pro žáky 1. – 5. tříd – pondělí, 15:00 – 16:00
Sbor 2 je určen pro žáky 6. – 9. tříd – pondělí, 16:00 – 17:00
Cena: 100,-/lekce, 1700,-/17 lekcí
SHUFFLE DANCE - Veronika Damjanová
Tanec, který je dynamický, rychlý a unikátní svými „skákavými”
kroky. Shuffle je styl tance, který tě chytne od začátku. Je velmi
oblíbený a populární, obzvlášť mezi mladými. Tancuje se zpravidla
na elektronickou hudbu (EDM, house). Na každé lekci se společně
naučíme nové kroky a sestavy. Můžeš se těšit na progress každou lekci.
Důležité: S sebou pevnou obuv a oblečení dle vlastního uvážení.
Otevře se pouze v případě nedostatečného počtu uchazečů o taneční
kroužek s Veronikou Lálovou.
Shuffle dance je určen pro všechny žáky.
Cena: 100,-/lekce, 1800,-/18 lekcí

SPANISH CLUB 1, 2 – učitelé španělštiny
Spanish Club je otevřen všem dětem, které se chtějí zdokonalit ve
španělštině, ale také se něco více dozvědět o španělském prostředí a
kultuře. Náplní našich setkání budou různé hry a další aktivity, při nichž
budeme konverzovat španělsky, a přirozeně tak rozšiřovat svou slovní
zásobu.
Důležité:
Spanish Club 1 je určen pro žáky 2. a 3. třídy – pondělí, 14:10 – 14:55
Cena: 100,-/lekce, 1700,-/17 lekcí
Spanish Club 2 je určen pro žáky 4. - 8. třídy – úterý, 15:50 – 16:35
Cena: 100,-/lekce, 1800,-/18 lekcí
STEM KLUB 1, 2 – Jennifer Dickinson
V našem mimoškolním klubu STEM se děti budou účastnit zábavných
a poutavých projektů v oblastech vědy, technologií, inženýrství a
matematiky, které podpoří kritické myšlení, analýzu, spolupráci.
Zároveň si žáci prohloubí své dosavadní dovednosti anglického jazyka,
jako jsou poslech, mluvení, čtení či psaní.
Důležité:
STEM klub 1 je určen pro žáky 1. a 2. třídy – pátek, 14:00 – 15:00
STEM klub 2 je určen pro žáky 3. – 5. tříd – pátek, 15:00 – 16:00
Cena: 100,-/lekce, 1600,-/16 lekcí

ŠACHOVÝ KLUB 1, 2 – Josef Štefl
Nové děti se na kroužku seznámí se základními pravidly hry a postupně
za pomoci lektora sehrají svoje první partie. Zkušenější děti budou
při hře pilovat strategii hry. Šachy u dětí rozvíjí logické a strategické
myšlení, procvičují paměť a základní matematiku a posilují koncentraci.
Důležité:
Pokud dítě bude mít šachy vlastní, bylo by vhodnější, aby je na kroužek
nosilo.
Šachový klub 1 je určen pro žáky 1. – 4. tříd – středa, 15:00 – 16:00
Šachový klub 2 je určen pro žáky 5. – 9. tříd – středa, 16:00 – 17:00
Cena: 150,-/lekce, 2400,-/16 lekcí
TANEČNÍ KROUŽEK latinsko-americké tance – Veronika Lálová
Od října 2022 mohou děti ve věku 6 –13 let navštěvovat ve WA lekce
latinsko-amerických tanců, které povede lektorka Veronika Lálová
(účastnice soutěže StarDance). Děti se naučí základy tanců chacha, jive
či salsa. Zdokonalí správné držení těla, ladné pohyby, získají kondici, ale
především budou mít radost z tance a pohybu.
Důležité:
Do kroužků se nepřihlašuje přes systém, v případě zájmu se prosím
obracejte rovnou na kontaktní osobu – paní Olgu Egemovou, tel.
777 190 091, olga.egemova@email.cz. Počet míst je v jednotlivých
tanečních kroužcích omezen.
Taneční kroužek 1 (přípravka mladší) je určen pro předškoláky a žáky z
1. třídy – úterý, 14:00 – 15:00
Taneční kroužek 2 (přípravka starší) je určen pro žáky z 2. a vyšších tříd –
úterý, 15:00 – 16:00
Taneční kroužek 3 (pokročilí) je určen pro žáky, kteří již chodili tančit 2
roky či déle – úterý, 16:00 – 17:00

TENIS – Daniel Cordt
Tento sportovně jazykový kroužek se zaměřením na tenis je
prvním krůčkem ke zlepšení koordinačních, fyzických a jazykových
dovedností každého dítěte. Po absolvování kroužku budou děti
vybaveny veškerými dovednostmi nutnými pro přechod na opravdový
“dospělácký” tenisový kurt. Děti se učí zábavnou formou v podobě her,
soutěží a v neposlední řadě také konverzací ve vybraném cizím jazyce.
Výuka probíhá v angličtině, vždy v kombinaci s češtinou, tak aby vždy
všichni rozuměli a úroveň odpovídala jejich schopnostem. Lekce jsou
vedeny trenéry s bohatými zkušenostmi s vedením sportovních kroužků
pro děti a výuky tenisu.
Důležité:
Do kroužků se nepřihlašuje přes systém, v případě zájmu se prosím
obracejte rovnou na kontaktní osobu – pan Daniel Cordt, tel.
775244232, c3tennis@gmail.com.
UNIVERZÁLNÍ SEBEOBRANA 1, 2 – Libor Větrovec
Kroužek Sebeobrana je výběrem prvků Juda, Jiu-jitsu a moderní
sebeobrany. Během výuky rozvíjíme základní pohybové dovednosti,
rovnováhu, reakční čas, vytrvalost, reflexy a techniky sebeobrany.
Nedílnou součástí kroužku je zaměření se na vzájemný respekt,
sebeovládání, slušnost k druhým a prevenci, jak je možné konfliktu
předejít. To vše se odehrává v přátelské atmosféře v duchu osmi
morálních principů samuraje.
Důležité:
Univerzální sebeobrana 1 je určena pro žáky 1. a 2. třídy – pátek, 13:45
– 14:30
Cena: 200,-/lekce, 3200,-/16 lekcí
Univerzální sebeobrana 2 je určena pro žáky 3. – 5. tříd – pátek, 14:30 –
16:00
Cena: 220,-/lekce, 3520,-/16 lekcí

VESELÁ VĚDA 1, 2 – externí lektor
Veselá věda se snaží o rozvoj přirozené dětské zvídavosti
prostřednictvím podpory zájmu o zkoumání přírody a jejich
zákonitostí. Ukazuje dětem biologii, chemii a fyziku jako svět plný
záhad a tajemství, a to ještě před tím, než tyto předměty budou
studovat. Podstatou kroužku je samostatná práce dětí. Náplň lekce
je sestavena tak, aby si každý malý badatel mohl pokus vyzkoušet
sám, něco nového zažít, objevit své vlastní cesty. Prostě zkusit, co
se stane, když… Respektujícím přístupem k dětem se lektor snaží
vytvořit bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém mohou se zájmem
objevovat a bádat. Učíme se i chybami, nic není špatně.
Důležité:
Veselá věda 1 je určena pro žáky 1. a 2. třídy – středa, 15:00 – 16:00
Veselá věda 2 je určena pro žáky 3. – 5. tříd – středa, 16:10 - 17:10
Cena: 150,-/lekce, 2400,-/16 lekcí

