
 

 

Dům dětí a mládeže Vamberk 

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 
Pro školní rok 2020/2021 

 

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 svoji  ,,parketu´´ , bude spokojený a rád přijde k nám do ,,domečku´´. 

 

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 2020 pro 1. pololetí a do 28. 

února 2021 pro 2. pololetí. Kroužky se budou konat v prostorách ZŠ. Z časových důvodů nelze děti 

vyzvedávat ve třídě ŠD nebo jídelně. Po ukončení kroužku děti odcházejí domů a nevracejí se do družiny. 

 

Vyplněnou přihlášku, prosím, vhoďte do krabičky ve vestibulu ZŠ u služby. Přihlášky přijímáme do 30. 

září 2020. 
 

Platby za zájmové kroužky se budou hradit převodem na účet. 

Č. účtu: 30015 – 1244210359/0800. Do zprávy pro příjemce uvést jméno a příjmení žáka, variabilní 

symbol – rodné číslo žáka, specifický symbol – 555. 

 

Sledujte: www.zsvamberk.cz   

Pište: ddm.vamb@tiscali.cz 

Volejte: 494541545, 736443729 

 

 

   

 

 

 

http://www.zsvamberk.cz/


PONDĚLÍ 

TOP DÍVKA                                                                                                   Po 15,00 - 16,00 
(pro samostatně tvořící dívky, práce s vlastní fantazií                           Začínáme od 5.10.2020 

Ruční a strojové šití, vyšívání. 

Výroba doplňků a dárků 

400,- 

 

RYBÁŘSKÝ (od 1. tř. - 15 let)                                                                     Po 16,00 - 17,30 
Poznávání ryb, vodních živočichů a rostlin. Základy rybolovu.                 Začínáme od 21.9.2020 

200,- 

První schůzka 21.9.2020, Peklo - rybářská klubovna 

 

RUČNÍ PRÁCE (1. - 2. tř.)                                                                           Po 13,20 - 14,15 
Pletení, háčkování, vyšívání, pletení z pediku, paličkování.                      Začínáme od 5.10.2020 

400,- 

 

ÚTERÝ 

KERAMIKA A TOČENÍ NA KRUHU (1. - 3. tř.)                                      Út 15,00 - 16,00 
Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.                                                          Začínáme od 5.10.2020 

Modelování, glazování a povrchová úprava výrobků.   

450,- 

 

KERAMIKA A TOČENÍ NA KRUHU (od 4.tř.)                                        Út 16,00 - 17,00 
Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.                                                          Začínáme od 5.10.2020 

Modelování, glazování a povrchová úprava výrobků. 

450,- 

 

RUČNÍ PRÁCE (3 - 4 tř.)                                                                             Út 13,20 - 14,15 
Pletení, háčkování, vyšívání, pletení z pediku, paličkování.                       Začínáme od 5.10.2020 

400,- 

 

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA (od 1. tř.)                                                 Út 13,20 - 14,15 
Pro všechny děti, které se chtějí pobavit a naučit se základy jazyka.          Začínáme od 5.10.2020 

Nové metody výuky! 

300,- 

 

STŘEDA 

SPORTOVNÍ MIX (1.- 5. tř.)                                                                        St 13,30 - 14,15 
Pohybové hry a formování postavy.                                                             Začínáme od 5.10.2020 

250,-  

 

PANENKA (1.- 3. tř.)                                                                                     St 15,00 - 16,00 
Ruční šití, drhání, vyšívání, základy strojového šití.                                   Začínáme od 5.10.2020 

Výroba drobných dárečků a dekorací.    

400,-



 

ORIENTACE V PŘÍRODĚ (od 2. tř.)                                                          St 16,00 - 18,00 
Příprava na orientační běh.                                                                           Začínáme od 5.10.2020 

V případě mladších dětí, je nutný doprovod rodiče!                     

250,-                             

 

DOUČKO – Němčina i angličtina                                                                 St 16,30 - 17,30 
Pro všechny kluky a holky, kteří chtějí mít dobré známky ve škole.          Začínáme od 5.10.2020 

250,- 

 

LABUŽNÍK (od 2. tř)                                                                                     St 14,45 - 16,15 
Učíme se vařit tradičně i moderně.                                                               Začínáme od 5.10.2020 

Studená i teplá kuchyně. 

Základy zpracování potravin a správného stolování. 

400,- 

 

ČTVRTEK 

ČAROVÁNÍ (od 1. - 5. tř.)                                                                             Čt 15,00 - 16,00 
Malování a kreativní tvoření z různých druhů materiálů a technik.             Začínáme od 5.10.2020 

Práce dle vlastní fantazie. 

350,- 

 

PRIMA BALÓN (1. - 5. tř.)                                                                            Čt 14,45 - 15,30 
Míčové hry pro všechny.                                                                               Začínáme od 5.10.2020 

250,-  

                                                                                                                                   

PÁTEK 

DRAČÍ DOUPĚ (od 10 do 15 let)                                                                   Pá 15,00 -17,45 
Pro všechny děti, které se chtějí pobavit a seznámit se s touto hrou,           Začínáme od 5.10.2020 

kde nikdo neprohrává. 

Procvičíš si postřeh, zapojíš fantazii a jsi hrdinou. 

200,- 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA                           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. 

 

 

 

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

Pracovníci Domu dětí a mládeže Vamberk 

 

 

 


