NABÍDKA KROUŽKŮ DDM VAMBERK PRO ŠK. ROK 2017/18
PONDĚLÍ

Začínáme 2.10.2017

ZOOKLUB (od 1.tř.)
13.45-14.45
Péče o různé druhy domácích mazlíčků.
Práce v zookoutku, hry, soutěže.
350,-Kč
TREFA (od 1.tř.)
13.45-14.45
Pro kluky a holky, co se nebojí. Výroba terčů.
Používat budeme šipky, luk, kuši, samostříl, kuličkovou pistoli.
250,-Kč
DRÁTKORÁLEK
15.00-16.00
Kouzlení s drátkem a korálky.
.
Výroba doplňků a drobných šperků.
350,-Kč
LETS-DANCE-BALET (od 1.tř.)
15.00-16.00
Pohyb na hudbu, rytmická a pohybová cvičení.
Možnost vyzvedávání dětí ve 14.45 hod.před ZŠ.
250,- Kč
DRBÁRNA (6.-9.tř.)každý sudý týden
16.00-17.00
Klub pro fajn kluky a holky, kteří si rádi povídají a pomáhají na akcích v domečku.
100,-Kč
RYBÁŘSKÝ
15.00-16.00
Pro začátečníky a pokročilé, vázání mušek a nové techniky rybolovu.
200,-Kč
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.

ÚTERÝ

Začínáme 3.10.2017

KERAMIKA pro začát.(od 1.tř.)
13.45-15.15
Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.
Modelování, glazování a povrchová úprava výrobků.
400,-Kč
ČAROVÁNÍ (od 1.tř.)
13.45-14.30
Kreativní tvoření z různých druhů materiálu a technik.
Práce dle vlastní fantazie.
250,-Kč
KERAMIKA pro pokročilí
15.15-16.45
Pro děti, které již absolvovaly ker.kroužek.
Při práci kladen důraz na samostatnost a vlastní fantazii.
400,-Kč
PRIMA BALÓN I (1.-3.tř.)
14.45-15.30
Možnost vyzvedávání dětí ze šk.druž.
Tělocvična ZŠ
Míčové hry pro všechny
250,-Kč
PRIMA BALÓN II (4.-7.tř.)
15.30-16.30
Míčové hry pro všechny.
Tělocvična ZŠ
250,-Kč

STŘEDA

Začínáme 4.10.2017

SPORTOVNÍ MIX (od 1.tř.)
13.45-14.45
Pohybové hry, formování postavy,
cvičení s nářadím, kroket, petanque, míčové aktivity, trampolína, stolní tenis,
moderní cvič.prvky.
250,-Kč

PANENKA začátečníci
Ruční a strojové šití, drhání, vyšívání, základy háčkování.
Výroba drobných dárečků a dekorací.
350,-Kč

13.45-15.15

HEJBEJ SE CHYTŘE! (od 4.tř.)
14.45-15.45
Cvičení pro formování postavy s netradičním náčiním
a s hudebním doprovodem.
250,-Kč
TOP DÍVKA
15.30-17.00
Ruční a strojové šití, drhání, vyšívání, základy háčkování.
Pro samostatně tvořící dívky, práce s vlastní fantazií.
350,-Kč

ČTVRTEK

Začínáme 5.10.2017

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA (od 1.tř.)
13.45-14.30
Pro všechny děti, které se chtějí pobavit
a naučit se základy jazyka.
250,-Kč
ZÁHADNÉ HRY (od 1.tř.)
13.45-14.45
Nejen hraní her, které nikdy nevíte, jak dopadnou,
ale i tvoření důležitých herních doplňků, výroba jednoduchých her.
200,-Kč
MLSOUN (od 2.tř.)
14.45-16.00
Co si uvaříš, taky si sníš!
Zajímavé recepty, stolování, společenské chování.
350,-Kč

PÁTEK

Začínáme 6.10.2017

PATka a MATka (od 1.tř.)
každý sudý týden 13.30-15.00
Kroužek pro malé klučičí kutily ,( schůzky v dílnách ZŠ
Základy práce se dřevem – vrtání, broušení, řezání)
lepení, natírání. Seznámení práce s dlátkama.
350,-Kč
DRAČÍ DOUPĚ (od 9. do 15.let)
15.00-18.00
Pro všechny děti, které se chtějí pobavit a seznámit se
s touto hrou, kde nikdo neprohrává. Procvičíš si postřeh,
zapojíš fantazii a jsi hrdinou.
200,- Kč
DÁLE NABÍZÍME:
GEOCACHING (od 5.tř.)
bude včas upřesněno
Hra pro mozek, nohy a GPS. Turistická, navigační a trochu
/v ZŠ/
internetová hra, hledání tajných schránek v přírodě. První schůzku určí p.uč. Šibíková
200,-Kč

Jsme tu pro Vaše děti a pro Vás! Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Pracovníci Domu dětí a mládeže Vamberk

