ZÁJMOVÉ KROUŽKY POŘÁDANÉ SRPŠ VELKÉ OPATOVICE 2018 / 2019
1.
2.

pololetí – říjen (listopad) 2018 až leden 2019 – 4 – ( 3 ) měsíce
pololetí – únor 2019 až květen 2019 – 4 měsíce

CENY JSOU ZA 1. POLOLETÍ

* VAŘENÍČKO - od října

pro děti 1. - 6. třídy
úterý
v případě většího zájmu budou 2 skupiny, 1x za 14 dnů
15:00 – 17:00
vyučující: Jana Hrdličková, min. 8, max. 12 osob v kroužku, ve školní cvičné kuchyňce

400 Kč

* KERAMIKA - od listopadu

 pro děti 2. - 9. třídy
úterý
 1. skupina - vyučující: Ing. Z. Románková
14:30 – 16:00
 2. skupina - vyučující: P. Koutná
16:30 – 18:00
 různé techniky s keramickou hlínou, glazování, vypalování v peci aj., v keramické dílně

410 Kč
410 Kč

* ORIENTÁLNÍ TANEC - od října

 pro děti 1. - 6. třídy
 vyučující Ing. Z. Rozmánková – naváže na výuku Mgr. L. Jandlové
 výuka pohybu, tanec s penízkovými šátky, závoji….

pátek
14:30 – 15:30

400 Kč

* TANEČNÍ KROUŽEK – STREET DANCE - od listopadu (3. skupina - od října)
 pro děti 1. - 3. třídy
úterý
13:30 – 15:00
 pro děti 4. - 6. třídy
úterý
15:00 – 16:30
 pro děti 7. - 9. třídy - od října
pátek
14:30 – 16:00

300 Kč
300 Kč
400 Kč

 vyučující: Lenka Vymlátilová
 mladší děti – výuka tanečků pro děti, tanec ve volném stylu , starší děti – street dance, ples. předtančení
* MLADÝ ZDRAVOTNÍK - od října

čtvrtek

 pro děti 3. - 9. třídy
15:30 – 16:30
 nauka první pomoci, resuscitace, obvazové techniky; vyučující: M. Jurková, J. Lukešová – zdravotní sestry

350 Kč

* DĚTSKÁ JÓGA – od října

 jóga pro děti 1. - 4. třídy
1x týdně, 60 minut, min. 5, max. 13 dětí v kroužku

pátek
13:00 – 14:00

500 Kč

 vyučující: MgA. Zdeňka Selingerová - cvičitelka s akreditací MŠMT ČR

* JÓGA PRO TEENAGERY A RODIČE – od října

 pro děti 5.-9. třídy a jejich rodiče
 vyučující MgA. Zdeňka Selingerová - cvičitelka s akreditací MŠMT ČR
* LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ - od listopadu

pro děti 3. - 5. třídy
pro děti 6. - 9. třídy
pro rodiče s dětmi (1. až 9. třídy)
vyučující: Mgr. David Ševčík, velká tělocvična

středa
16:15 – 17:15

500 Kč
cena za jednoho

úterý
15:15 - 16:15
16:15 - 17:15
18:15 - 19:15

* POHYBOVÁ PRŮPRAVA - od listopadu

středa

* STARTÍK - od října

pondělí

350 Kč/10 lekcí
350 Kč/10 lekcí
500 Kč/10 lekcí

pro děti 1. - 2. třídy
13:00 – 14:00
380 Kč
pro děti 3. - 5. třídy
14:00 – 15:00
380 Kč
gymnastika, aerobic, nácvik choreografií na vystoupení
vyučující: Mgr. Radka Jelínková - Instruktor aerobiku pro děti, lektorka projektu Děti na startu – všeob. pohybová průprava dětí.
 pro žáky 1. stupně, základy atletiky
13:30 – 14:30
 vyučující : Mgr. Radka Jelínková; základy atletiky , zapojen do projektu Děti na startu
Přihlášku odevzdejte třídnímu učiteli do 21. září 2018!
Kontakt: srpsvo@seznam.cz
Může dojít ke změně podle rozvrhu školy. Informace o začátku kroužku podáme 1 týden před zahájením.

400 Kč

