ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI:
1. pol. 2019/2020
Rodinné centrum Zajíček
V 1. pololetí školního roku 2019/2020 nabízíme tyto kroužky Divočina, Veselá angličtina,
Tanečky, Flétna/Kytara, Keramika, Tvoř(í)hrátky, Coolinaření, Klučičí a Holčičí odpoledne,
Pokusmánie. Podrobné informace o všech kroužcích (čas, cena, náplň) najdete níže. Přijďte se
podívat na zkušební hodinu. Pokud máte zájem o přihlášení svého dítěte, kontaktujte Evu
Vrzalovou Davidovou, vrzalova@rczajicek.cz).

Pondělí
KLUČIČÍ ODPOLEDNE s Mirčou Durákovou
„Akční“ hrátky v přírodě pouze pro mladé pány. Tepláky, holínky
a obnošené oblečení silně doporučeno, „zbraně“ povoleny . Adrenalin zaručen!!!
Kroužek je určen pro kluky od 5ti let.
Kroužek probíhá každé pondělí od 13:30 do 14:45 hodin od 16. 9. 2019
do 13. 1. 2020.
Cena: 50 Kč za 75ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 750 Kč).

HOLČIČÍ ODPOLEDNE s Evčou Špačkovou
Kreativní hrátky pouze pro mladé dámy. Háčkování, šití, korálkování, gumičkování, vaření,
pečení, fimo, hry ze světa fantazie dívek, a ještě víc .
Kroužek je určen pro holky od 6ti let.
Kroužek probíhá každé pondělí od 13:30 do 14:45 hodin od 16. 9. 2019
do 13. 1. 2020.
Cena: 50 Kč za 75ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 750 Kč).

Úterý
DIVOČINA s Evkou Šrailovou
"DIVOČINA se bude odehrávat za brankou RC Zajíček! Posláním DIVOČINY je být venku, v
kontaktu s přírodou, dopřát si dostatek venkovních her, pohybu a dobrodružství." "Málokdo
to ví, ale DIVOČINA začíná už na prahu našeho domova"...,Naučíme se dívat kolem sebe,
pozorovat a zkoumat přírodu, protože je neuvěřitelně pestrá, čerpáme z ní mnohé zdroje i
energii a jsme její nedílnou součástí!"
Kroužek je určen pro děti od 6ti let (po dohodě přijímáme i mladší děti).
Kroužek probíhá každé úterý od 13:30 do 14:45 hodin od 17. 9. 2019 do 14. 1.
2020. Cena: 50 Kč za 75ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 750 Kč).
Tento kroužek probíhá za finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

TVOŘ(Í)HRÁTKY s Vlaďkou Ludkovou
V rámci Tvoř(í)hrátek půjdeme ve stopách tradic, svátků, ročních období, našich nálad a
přání a při našem tvoření využijeme nejrůznější rukodělné techniky, přičemž velký důraz
bude kladen na recyklaci všeho, co nám nabídnou šuplíky a okolní příroda. Tvořit budeme
uvnitř i pod širým nebem, sem tam si půjdeme materiál najít do okolního lesa a o všem si
podle chuti budeme psát Deník Tvoř(í)hrátek, abychom mohli vzpomínat, jaká díla se nám
společně podařilo přivést na svět.
Kroužek je určen pro děti od 5ti let. Kroužek probíhá každé úterý od 15:00 do 16:30
hodin od 17. 9. 2018 do 14. 1. 2020.
Cena: 80 Kč za 90ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 1200 Kč).
V ceně je veškerý výtvarný materiál.
Tento kroužek probíhá za finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

Středa
VESELÁ ANGLIČTINA s Jíťou Regnerovou
Seznamování s angličtinou hravou formou říkanek, písniček, příběhů,
divadélka, cvičení, tvoření, rytmizací, učením se jednoduchých frází a
slovíček. Cílem je umožnit dětem „spřátelit se“ s novým jazykem, získat
k němu pozitivní vztah a postupně se připravit na výuku angličtiny ve
škole.
Kroužek je určen pro děti od 5 do 7 let.
Kroužek probíhá každou středu od 12:30 do 13:15 hodin od 18. 9.
2019 do 15. 1. 2020.
Cena: 70 Kč za 45ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 1050 Kč).

COOLINAŘENÍ aneb zdravé vaření s Evou V. Davidovou
Kroužek zdravého a hravého vaření pro všechny milovníky dobrého jídla! Objev nejrůznější
kulinářská kouzla a přesvědč se, že zdravá jídla jsou i chutná jídla, ze kterého se neosypeš .
Budeme vařit, ochutnávat a objevovat nejrůznější chutě
a vůně pokrmů české i mezinárodní kuchyně.
Kroužek je určen pro děti od 5 let.
Kroužek probíhá každou středu od 13:30 do 14:45 hodin od 18. 9. 2019 do 15. 1.
2020. Cena: 60Kč za 75ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 900 Kč)
Tento kroužek probíhá za finanční spoluúčasti Středočeského kraje.

TANEČKY s Marťou Gončarovou a Jíťou Regnerovou
Hudebně-taneční hodinka pro mladé slečny spojená s rozcvičkou, prociťováním vlastního těla a
objevováním možností pohybu a hlasu. Hravou formou se v doprovodu hudby seznámíme s
různými druhy tance – balet, moderní výrazový tanec, břišní tanec, tradiční české tance atd.
Cílem je dát prostor pro přirozenou radost z pohybu a podpořit u dětí vnímání svého kouzelného
těla.
Kroužek je určen pro děti od 3 let.
Kroužek probíhá každou středu od 15:00 do 16:00 hod. od 18. 9. 2019 do 15. 1. 2020.
Cena: 60 Kč za 60ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 900 Kč).

Čtvrtek________________________________________
POKUSMÁNIE s Mirčou Durákovou
Rád zkoumáš a objevuješ svět? Pomocí efektních pokusů se ponoříme do tajů vědy a
zábavnou formou prozkoumáme zákonitosti přírody. Každá lekce bude zaměřená na jiné
téma s napínavými pokusy. Staň se malým vědcem v naší laboratoři a zúčastni se našeho
vědeckého výzkumu.
Kroužek je určen pro děti od 5 let.
Kroužek probíhá každý čtvrtek od 13:30 do 14:45 hodin od 19. 9. 2019 do 16. 1.
2020.
Cena: 70 Kč za 75ti minutovou lekci (celkem 16 lekcí za 1120 Kč).

KERAMIKA s Bětkou Šimkovou
I v letošním roce pokračujeme v oblíbeném kroužku keramiky. Děti se zde seznámí s různými
keramickými technikami, naučí se pracovat s glazurami. Při hodinách bude prostor na řízenou
i volnou tvorbu, při které nám nepůjde primárně o výsledek, ale o prožití rození nových tvarů
pod našima rukama.
Kroužek je určen pro děti od 4 let.
Kroužek probíhá každý čtvrtek od 15:15 do 16:15.
Kroužek začíná ve čtvrtek 26. 9. 2019 a je do 23. 1. 2020.
Cena: 80 Kč za 60ti minutovou lekci (celkem 16 lekcí za 1280 Kč).
V ceně je veškerý keramický materiál (keramická hlína, glazury, oxidy, sklíčka, drátky, případně další potřebné doplňky).

Pátek________________________________________
ZÁBAVNÁ FLÉTNA/KYTARA s Lenkou Sobotkovou
Společně se vydáme do světa melodie a hry na flétnu/kytaru formou pohádkových písniček a
říkanek. Mladší děti se učí hrát podle barevných not a podle sluchu. Za pěkného počasí
chodíme hrát do přírody, kde na konci vytvoříme malý koncert. Nechybí mnoho veselých a
pohybových písniček a her.
Kroužek je určen dětem od 5-12 let.
Kroužek probíhá každý pátek: 1. skupinka od 13:00 do 13:30, 2. skupinka od 13:30
do 14:00, 3. skupinka od 14:00 do 14:30 od 20. 9. 2019 do 18. 1. 2020.
Cena: 70 Kč za 30ti minutovou lekci (celkem 15 lekcí za 1050 Kč).

