
Dům dětí a mládeže Vamberk 

NABÍDKA KROUŽKŮ 
Pro školní rok 2019/2020 

P O N D Ě L Í 
 

TOP DÍVKA                                             Po 13.45-15.00 

Ruční a strojové šití, drhání, vyšívání, základy háčkování.     Začínáme 7.10.2019 
Pro samostatně tvořící dívky, práce s vlastní fantazií. 
Výroba doplňků a drobných šperků. 
350,-Kč 
 

KERAMIKA A TOČENÍ NA KRUHU(od 1.tř.)  Po 13.45-15.00 

Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.                                    Začínáme 7.10.2019 
Modelování, glazování a povrchová úprava výrobků. 
400,-Kč 
 

 

 

 

TEENAGERS GAMES (od 3.tř.)                       Po 15.10-16.00 

Pro všechny kluky a holky, kteří rádi hrají deskové,             Začínáme 7.10.2019 
karetní, logické, psychologické a jiné hry. 
200,-Kč 

 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA                                         Začínáme 7.10.2019 

                     čas  a den bude upřesněn dle rozvrhu žáků 

Seznámení s křesťanským pohledem na svět s biblickými příběhy, 
s osobou Ježíše Krista. Morální hodnoty křesťanství, víra v Boha 
v moderním světě. 
 
 
 

 
 
 

Ú T E R Ý 
PRIMA BALÓN I (1.-3.tř.)                           Út 13.45-14.40 

Míčové hry pro všechny.                                                           Začínáme 1.10.2019 
250,-Kč                                                                                         
 

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA (od 1.tř )          Út 13.45-14.30 

Pro všechny děti, které se chtějí pobavit                                   Začínáme 1.10.2019 
a naučit se základy jazyka. Nové metody výuky! 
250,-Kč 

KERAMIKA                                               Út 14.45-16.00 

Pro děti, které již absolvovaly ker.kroužek.                                Začínáme 1.10.2019 
Při práci kladen důraz na samostatnost a vlastní fantazii.                               
400,-Kč 
 

S T Ř E D A 
 

SPORTOVNÍ MIX (od 1.tř.)                            St 13.45-14.40 

Pohybové hry, formování postavy,                                            Začínáme 2.10.2019 
cvičení s nářadím, kroket, petanque, míčové aktivity, trampolína, stolní tenis, 
moderní cvič.prvky. 
250,-Kč 

PANENKA (od 1.tř.)                                    St 13.40-14.40 

Ruční šití, drhání, vyšívání, základy strojového šití.                  Začínáme 2.10.2019 
Výroba drobných dárečků a dekorací. 
350,-Kč 

ZOOKLUB (od 1.tř.)                                     St 14.45-15.40 

Péče o různé druhy domácích mazlíčků.                                    Začínáme 2.10.2019    
Práce v zookoutku, hry, soutěže. 
350,-Kč  

DOUČKO- Němčina i angličtina               St 16.00-17.30 

Pro všechny kluky a holky, kteří chtějí mít                                 Začínáme 2.10.2019   
lepší známku ve škole. 
200,-Kč 

ORIENTACE  V PŘÍRODĚ (od 2.tř.)                St 16.00-17.30 

Příprava na orientační běh. V případě mladších                        Začínáme 2.10.2019 
dětí, je nutný doprovod rodiče!  
250,- Kč                                           
 

  

Č T V R T E K 
 

ČAROVÁNÍ (od 1.tř.)                              ČT 13.45-14.55 

Kreativní tvoření z různých druhů materiálu a technik.      Začínáme 3.10.2019 
Práce dle vlastní fantazie. 
300,-Kč 

MLSOUN (od 2.tř.)              Čt 15.00-16.10 

Co si uvaříš, taky si sníš!                     Začínáme 3.10.2019 
Zajímavé recepty, stolování,  
společenské chování. 
350,-Kč 
 

KERAMIKA pro  začát.(od 1.tř.)              ČT 15.15-16.15 

Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.                               Začínáme 3.10.2019 
Modelování, glazování a  
povrchová úprava výrobků. 
400,-Kč 
 
 
 

P Á T E K 

 

DRAČÍ DOUPĚ (od 9. do 15.let)               Pá 15.00-18.00 

Pro všechny děti, které se chtějí pobavit                              Začínáme 4.10.2019 
 a seznámit se s touto hrou, kde nikdo neprohrává. 
 Procvičíš si postřeh, zapojíš fantazii a jsi hrdinou. 
200,- Kč     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Možnost vyzvedávání dětí ze školní družiny u kroužků, které začínají 
 ve 13.45 hod.. Platí pro všechny dny!                                      

 

Jsme tu pro Vaše děti a pro Vás! Těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Pracovníci Domu dětí a mládeže Vamberk 

 
 

Vážení rodiče, milé děti a přátelé! 

Naším posláním je zabezpečit kvalitní a smysluplné využití volného času 

dětí a mládeže a předcházet tak působení negativních vlivů na jejich život. 

Zde Vám předkládáme nabídku zájmových aktivit pro Vaše děti. Věříme, že 

si každý z Vás zde najde svojí „parketu“, bude spokojený a rád přijde  

k nám do „domečku“.  

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, přímo v DDM nebo ji vhoďte  

do krabičky v hale v ZŠ u služby. Přihlášky přijímáme do 30. září 2019. 

Z důvodu obsazenosti kroužků Vás žádáme o vyplnění všech kroužků, které 

by Vaše dítě chtělo navštěvovat.  

Pokud bude dítě navštěvovat 2 kroužky, bude mu z kroužků poskytnuta 

sleva 10%, při účasti ve 3 kroužcích sleva 20% z ceny kroužků. 

POZOR!!! Tato sleva platí za předpokladu, že platba bude zaplacena do 31. 

října 2019 pro 1. pololetí a do 28. února 2020 pro 2. pololetí. 

Dále nabízíme možnost odchodu dětí od ZŠ s námi ve 13.25hod. Dítě musí 

být ve vestibulu již ustrojené! Z časových důvodů nelze děti vyzvedávat 

ve třídě ŠD nebo jídelně. Po uplynutí časového termínu nebude brán 

zřetel na nepřítomnost dítěte a pedagog z DDM odchází bez něj!!!  

Sledujte: www.zsvamberk.cz, facebook DDM 

Pište: 

ddm.vamb@tiscali.cz 

Volejte: 

494541545, 736443729 
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