Kroužky hudební,
vědecko-technické a jiné
Divadelní kroužek
Čas: čtvrtek 15:30 – 17:00
Počet setkání: 28 x 1,5h
Cena: 1.000 ,Všichni mohou hrát divadlo! Pojďte se o tom od září přesvědčit.
Kroužek je pro všechny, kteří se chtějí dozvědět více o prknech, co znamenají svět a hraní.
Společně během školního roku projdeme vše od divadelní rozcvičky, zásad správné řeči,
výslovnosti, dechu a pohybu na jevišti.
A to hlavní? Vytvoříme vlastní představení, na jehož uvedení se můžete od začátku školního
roku těšit.

Flétny začátečníci
Čas: úterý 15:30 – 16:15
Počet setkání: 26 x 0,75h
Cena: 1.200 ,-

Flétny mírně
pokročilí
Čas: úterý 16:15 – 17:00
Počet setkání: 26 x 0,75h
Cena: 1.100 ,-

Flétny pokročilí
Čas: úterý 17:00 – 17:45
Počet setkání: 26 x 0,75h
Cena: 1.100 ,-

Znaly ji snad od nepaměti všechny národy světa, co by primitivní píšťalku s několika otvory.
I v dnešní době se těší velké oblibě. Snadná hra, dostupnost nástroje, odolnost – to jsou její přednosti. Uvede
děti do světa hudby, naučí je správně dýchat, hrát písničky, číst noty a základy hudební nauky.
Hra na zobcovou flétnu zlepšuje dýchání, rozvíjí rytmizaci, hudební sluch a kreativitu dítěte. Děti se učí
od jednoduchých cvičení až po lidové písničky hrát na flétnu zábavnou a přirozenou formou.
Potřebujete vlastní sopránovou zobcovou flétnu.

Fotografický kroužek FOKR
Čas: úterý 15:30 – 17:30
Počet setkání: 13 x 2h (kroužek probíhá 1x za 14 dní)
Cena: 1.500 ,Kroužek zaměřený na fotografování a následnou úpravu fotek na počítači v jednoduchém programu.
Vyzkoušíme si „ateliérové“ focení, kdy si ve třídě postavíme různá zátiší, nebo budeme fotografovat sebe,
také focení v plenéru, kdy budeme vycházet fotit přírodu např. na Homolku. Dozvíme se základní teoretické
znalosti o světlu, prostoru, kompozici fotografie... Naučíme se fotky upravovat v počítači a založíme
si vlastní album na flash disku.
Každé dítě musí mít vlastní digitální kompaktní fotoaparát a flash disk o velikosti 4GB.

Šachy pokročilí

Šachy mírně pokročilí

Čas: pondělí 15:00 – 16:30
Počet setkání: 28 x 1,5h + 4 akce
Cena: 1.000 ,-

Čas: čtvrtek 15:00 – 16:00
Počet setkání: 28 x 1h + 4 akce
Cena: 800,-

Na šachách si vždy hezky zamyslíme, naučíme se nové fígle a často si i zasoutěžíme.
Buď v turnajích, které hrajme nejen v kroužku, ale mnozí z nás i mimo něj. Během roku
sbíráme v hodinách body, ty pak v pololetí a na konci roku proměňujeme v diplomy a ceny.
Na kroužku pěstujeme nejen šachové dovednosti, ale i ohleduplnost, přátelství a „fair play“
chování.

