Nabídka kroužků ve školním roce 2022/2023
Netradiční sportovní hry – Ondřej Sitka
Termín: Pátek 13:30-14:30 Cena: 550 Kč
Přijďte si zahrát méně známé kolektivní sporty jako lakros, ultimate frisbee, rugby, miniházená, kinball a mnoho dalších.
English Club – Ondřej Sitka
Termín: Pondělí 13:30-14:30 Cena: 550 Kč
Hodina zábavy, her, zajímavých témat pouze v anglickém jazyce. Pro zdokonalení komunikativních
schopností a odbourání ostychu.
Párová akrobacie – Ondřej Sitka
Termín: Středa 13:30-14:30 Cena: 550 Kč
Akrojóga, párová akrobacie, strečink, sportovní gymnastika, posilování a mnoho pohybových her.
Společenské tance – Ondřej Sitka
Termín: Dle dohody Cena: 550 Kč
Naučte se a zatančete si standartní, latinsko-americké i moderní tance na kroužku společenských
tanců (Cha-cha, Jive, Valčík, Polka, Tango, Blues a mnoho dalších)
Kroužek Věda nás baví – externí učitel
Termín: Dle dohody Cena: 550 Kč
- V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie,
biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým
vědcem.
- kroužek je rozdělen pro děti z MŠ, 1.třídy ZŠ a 2.-5. třídy ZŠ
- 1 lekce každý týden, celkem 14 lekcí za pololetí
Kroužek Kreativní mys l– externí učitel
Termín: Dle dohody Cena: 550 Kč
- Kroužek podporuje kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, motoriku a jemné
dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice.
- určeno pro děti ve věku 8-12 let
- 1 lekce každý týden, celkem 10 lekcí za pololetí
Mediální kroužek – externí učitel
Termín: Dle dohody Cena: 550 Kč
- V mediálním kroužku získají děti základní informace o žurnalistice – jak shromažďovat,
hodnotit, vytvářet a prezentovat zprávy. Zjistí jak kriticky uvažovat o vlivu hromadných
sdělovacích prostředků a naučí se psát vlastní články pomocí platformy School Press Club.
- určeno pro děti od 10 let
- 1 lekce každý týden, celkem 10 lekcí za pololetí
- možnost vést výuku online

Pěvecký sbor – Dana Brokešová
Termín: Dle dohody Cena: 550 Kč
náplň činnosti: učit zpěváky hlasové hygieně, tvoření tónu, školení hlasu, kultivovanému zpěvu;
hlasový materiál, kvalitu hlasu, rozsah (výška – hloubka) hlasu, barevnost, pěveckou dovednost,
hudebnost zpěváka, sluch, schopnost intonovat (zpěvák opakuje zahrané tóny, opakuje tleskáním
nebo ťukáním udaný rytmus); schopnost přednesu a výrazové prostředky;
Keramika s Ivou: pro 1.- 2. stupeň
Termín: ÚT 15:00- 16:30 Cena: 550 Kč
Relaxační a výukový kroužek, který je vhodný pro děti, které rády tvoří a experimentují s keramickou
hlínou. Na kroužku se děti dozví, co všechno nám hlína umožňuje. Děti se seznámí s různými
technikami modelování s keramickou hlínou, s používáním glazury a naučí se různých technik
zdobení.
Těší se na Vás Iva Morávková
Magické štětce: Výtvarka s Ivou pro 1.- 2. stupeň
Termín: PO 15:00- 16:30 Cena: 550 Kč
To je tak, když štětec potká paletu ... Výtvarný kroužek, kde moc rádi tvoříme a ničeho se nebojíme.
Vyzkoušíme základy výtvarných technik, ale také se pustíme do netradičních výtvarných technik.
Budeme se soustředit na rozvoj vlastní fantazie a tvořivosti, smyslové citlivosti a prostorového
vnímání.
Těší se na Vás Iva Morávková
Příběh papíru pro 1.- 2. stupeň ZŠ
Termín: ČT 15:00- 16:30 Cena: 550 Kč
Kroužek je určen pro ty, které se chtějí dozvědět více o ručním papíru a nebudou se bát s ním
experimentovat. A také se nebojí namočit ruce....Každý sám, ale i s pomocí bude vyrábět originální
papír a výrobky z něj. Budeme společně rozvíjet fantazii, představivost, odbornost a osobní a
pracovní přátelství.
Těší se na Vás Iva Morávková
Tancování s Káťou (děti 4-7 let) - pondělí 15.00- 16.00 lektorka Kateřina Matějková Dis (absolventka
Taneční konzervatoře Praha)
Cena: 550 Kč
- Přípravná taneční průprava
- Vedení dětí k základním pohybovým návykům a dovednostem
- Lekce vedená formou hry
- Děti se učí ovládat správné držení těla, koordinaci a prostorovému hudebnímu cítění
- Základy taneční gymnastiky
- Nácvik vystoupení
Tancování s Káťou (děti 8-13 let)- pondělí 13.55- 14.55 lektorka Kateřina Matějková Dis ( absolventka
Taneční konzervatoře Praha)
Cena: 550 Kč
- Děti se učí správnému držení těla ve všech základních polohách v pohybu i na místě
- Rozvoj především pohybového, ale také hudebního, rytmického a prostorového cítění
- Rozvoj základních tanečních technik moderního současného tance
- Posilování jednotlivých částí těla
- základy klasického tance a taneční gymnastiky
- Taneční vystoupení

Florbalový kroužek Olymp – externí učitel
Florbalová akademie Olymp se věnuje trénování florbalu dětí od 1. třídy ZŠ. Kromě kroužků
pořádáme i 4 velké turnaje ve školním roce - účast na turnajích je dobrovolná. Více informací a videa
najdete na www.florbalprodeti.cz
- 1. hodina: říjen 2022
- Určeno pro: Dívky a chlapce 1-7. tříd
- Čas kroužku: bude upřesněn po dohodě se školou, při dostatečném počtu zájemců (alespoň
20), bude kroužek rozdělen na mladší a starší
- Organizátor: www.florbalprodeti.cz
- Cena: 1300 Kč / pololetí
- Kontakt: Kováč, 602307349, kovac@olympflorbal.cz
Smíšená bojová umění – Ondřej Sitka
Pondělí 16-17 Cena: 580 Kč
DDM Kostelec n. Orlicí
přihlášky na webu DDM
V tělocvičně Havlíčkova (Kostelec n. Orl.)

Všechny kroužky zahájí úvodní schůzky v týdnu od 3. – 7. 10.
Přihlášky je možné vyzvednout ve sborovně, v kanceláři školy nebo použít tento formulář:

PŘIHLÁŠKA DO ZÁJMOVÉHO KROUŽKU ……………………………………………………………..
pro školní rok 2022/2023
Příjmení a jméno dítěte ………………………………………….……………………………….. Třída: ………………..
Jméno zákonného zástupce ……………………………………………………………..
Telefon zákonného zástupce ……………………………………………………………..
E-mail zákonného zástupce ……………………………………………………………..
Prohlášení zákonných zástupců:
Souhlasím s využíváním osobních dat dítěte pro účely kroužku. Souhlasím s fotografováním mého dítěte a se
zveřejňováním fotografií v rámci propagace činnosti kroužku.
Jako zákonný zástupce prohlašuji, že dítě je zdravotně způsobilé navštěvovat zvolený kroužek.

U svého dítěte upozorňuji na tyto zdravotní problémy (omezení, druh postižení): vyplňte
nebo proškrtněte!
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
V případě změny těchto údajů je nutné tuto změnu nahlásit vedení kroužku.
Datum: …………………………………………
Podpis ……………………………………………………………………….
Další poznámky :

