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NABÍDKA KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Nabídka zájmových kroužků od 6 let – 1. třída do 15let
Tvořilky - kroužek pro holky a kluky, co rádi tvoří. Výtvarné tvoření u různých materiálů.
Keramika I – tvořivá práce s keramickou hlínou, vhodné pro začátečníky
Keramika II – tvořivá práce s keramickou hlínou – pokročilí
Judo začátečníci – základy oblíbeného sportu – vhodné pro kluky i holky
Judo pokročilí – navazující kroužek na začátečníky loňského roku
M.A.D.Style - Oblíbený taneční kroužek hip-hop pro děvčata i chlapce od nejmenších po teenegery
Míčové hry – známé i méně známé hry s míčem pro nejmenší i pro větší děti
Pohybové hry – sportovní kroužek zaměřený na radost z pohybu
Zumba a aerobik – tanečně – sportovní kroužek pro děti
Florbal – přípravka – základy hry, technika hry pro menší děti v DDM
Šachy – základy hry pro malé i velké
TRCA - Pro kluky, holky i tatínky. Jízda s autíčky na ovládání po pěnové dráze a jejich opravy
Včelař – zajímavý kroužek o včeličkách a medu
Chovatel – králíčí HOP, péče o králíčky, chocholaté mazlivé slepičky a holuby
Ukulele – základy akordové hry, zpěv trampských písniček
Trampská kytara - základy akordové hry, zpěv trampských písniček

Rozšíření nabídky zájmových kroužků pro děti od 9 let
Výtvarník – kreativní kroužek plný zajímavých nápadů a výtvarných technik
Mlsoun – kroužek vaření a pečení dobrot v naší nové kuchyni
Kutil – od kladívka k robotům – řemeslné tvoření, ale i programování minirobotů – OZOBOTŮ
Rybáři – základy rybaření, příprava na rybářský lístek, vedoucí p. Urban
Sportovní rybáři – rybaření s rybářským lístkem, rybolovná technika, příprava na závody
Vodáci – celoroční vodácká příprava pro dívky a chlapce

Rozšíření nabídky zájmových kroužků pro děti od 10 let
Keramika III – keramická dílna pro starší děti
Dívčí klub – ruční práce (šití, pletení,…) a tvoření pro dívky
Šperkování – výroba šperků a módních doplňků
Sebeobrana – základy sebeobrany pro kluky i holky

Rozšíření nabídky zájmových kroužků pro děti od 12 let
Florbal – techniky hry
Kresba – Základy techniky kresby, vizování, stínování,…
Vhodné i jako příprava na talentové zkoušky z výtvarné výchovy a kresby

Nabídka zájmových kroužků pro studenty a dospělé
Patchwork – patchwork pro začátečníky i pokročilé, 1x za 14 dní
Šití – šití oblečení podle střihů pod dohledem švadleny, 1x za 14 dní
Keramika – keramická dílna pro dospělé, 1x za 14 dní
Výtvarná dílna – pro milovníky tužky, štětce, pastelek,… , 1x za 14 dní
Sebeobrana – sebeobrana pro dospělé
Šachy – oblíbený šachový kroužek, účast na soutěžích
Čínština – možnost individuální výuky

Zveme Vás v sobotu 8.9.2018 od 14:00
do našeho DDM na

Zde dostanete všechny potřební informace, prohlédnete si naše klubovny, děti si
něco hezkého vyrobí, budete moci děti zároveň přihlašovat do jednotlivých
kroužků.

