NABÍDKA

EXTERNÍCH

KROUŽKŮ

Představujeme nabídku zájmových aktivit, které pro své žáky organizuje Středisko volného času při ZŠ Kunratice ve spolupráci s externími spolupracovníky.
Veškeré dotazy, přihlášky a platby řeší zájemce s lektorem individuálně. Kontakty uvádíme.

NÁZEV

čas

VEDOUCÍ

věk

anotace
Oblast hudby

od 7 let

Flétnička pro začátečníky
Flétna pro mírně pokročilé
Flétna pro pokročilé

PONDĚLÍ
až STŘEDA
dle dohody

od 7 let
Karolína
Čiháková
I. stupeň
tel.: 603180180

Klavír

od 7 let

Kytara

od 8 let

Láká tě umět si zahrát na flétnu? Paní učitelka Karolína Čiháková tě naučí nejen to!
Přivede tě k hudbě, k dovednosti hrát na nástroj a možná i do školní kapely.
Máš za sebou první krůčky s flétničkou a chceš umět ještě víc? Přihlas se! Budeme
potřebovat muzikanty do školní kapely!
Budeš rozvíjet své dovednosti ve hře na flétnu a staneš se šlenem flétnového souboru.
Budeš-li chtít, můžeš se stát i členem školní kapely!
Vzácná příležitost! Využij šanci být žákem profesorky hudby a klavírní virtuozky, která Tě
naučí preludovat na klavír a milovat hudbu!
Kdo chcete umět kouzlit s kytarou? Naši páni muzikanti, Karolína Čiháková nebo Lukáš
Vlk, tě to naučí. Možná se staneš členem školní kapely!

Oblast tance
Taneční skupina A.D.A.
Taneční skupina A.D.A.
Taneční skupina A.D.A.
Irský tanec a step
Hýbeme dětmi
Taneční pro deváťáky
Taneční pro deváťáky
Taneční pro deváťáky
Taneční pro dospělé
Taneční pro dospělé

PONDĚLÍ
16,00-16,45
PONDĚLÍ
16,45-17,45
PONDĚLÍ
18,00-19,30
ÚTERÝ
16,30-17,30
PONDĚLÍ
14,30-15,30
STŘEDA
17,00-18,30
STŘEDA
19,00-20,30
PÁTEK
19,00-20,30
PONDĚLÍ
20,30-21,30
STŘEDA
20,30-21,30

děti
Jana Večerková
tel.: 734670285 I. stupeň
dospělí
Škola Rinceoirí děti a
tel.: 725506216 junioři
Jiří Stejskal
I. stupeň
s partnerkou
tel.: 774112611
9. třídy
9. třídy
Jan Černý
s partnerkou
tel: 608157393

9. třídy
pro páry
pro páry

Styl tance hip hop, street dance, show dance se stane tvým koníčkem a budeš s Janou
vítězit ve všech tanečních soutěžích ve své kategorii!
Styl tance hip hop, street dance, show dance se stane tvou vášní a budš vítězit se skvělou
partou pod vedením Jany ve všech tanečních soutěžích!
Styl tance hip hop, street dance, show dance se stane Vaší vášní, maminky a budete se
cítit mladší a krásnější! Přijďte za Janou.
Kdo je fascinován dokonalostí souhry tanečníků irského tance a stepu, chtěl by ho ovládat
a stát se členem perfektně sehraného týmu, může přijít!
ROZTANČETE TO S NÁMI! Děti se naučí základní principy latinsko-amerických
a standardních tanců, krásné držení těla, lásku k tanci a k hudbě!
Nabízíme kurzy společenského tance a základů společenského chování žákům 9. tříd v
"domácím" prostředí školní auly. Přijďte budete se dobře bavit!
Nabízíme kurzy společenského tance a základů společenského chování žákům 9. tříd v
"domácím" prostředí školní auly. Přijďte budete se dobře bavit!
Nabízíme kurzy společenského tance a základů společenského chování žákům 9. tříd v
"domácím" prostředí školní auly. Přijďte budete se dobře bavit!
Nabízíme kurzy tance všem, kteří se chtějí ještě více zdokonalit, připravit se
na blížící se plesovou sezónu a zažívat krásné večery v náručí partnera !
Nabízíme kurzy tance všem, kteří se chtějí zdokonalit a připravit se na blížící se plesovou
sezónu a zažívat krásné večery v náručí partnera !

Oblast jazyků, techniky a přírodovědy

Angličtina
pro dospělé
Věda nás baví

PONDĚLÍ
8,30-10,00
ČTVRTEK
14,00-15,30

ALTISSIMA
tel.: 602728185
St. Gottfried
Tel.: 732934322

dospělí

Jazykový kurz angličtiny s rodilým mluvčím pro dospělé pokročilé začátečníky!

3. - 5. tř.

Pro zvídavé žáky. Seznámení s taji vědních oborů hravou formou. www.vedanasbavi.cz

Oblast sportu
PILATES
Šachová škola Vávra
TENIS
TAEKWON - DO
AIKIDÓ

STŘEDA
8,30-9,25
18,00-18,55
PONDĚLÍ
14,00-14,45

Ludmila
Battěková
tel.: 731151289
Pavel Vávra
tel.: 777145620
TŠ Václavek
ÚT / ČT
14,00-17,00
tel.:602457867
Martin Zámečník
ČTVRTEK
15,30-17,00
tel.: 603302739
STŘEDA
přes SMS
15,30-16,30 tel.: 605528566

Dámy a slečny i pánové, chcete být štíhlejší a zdravější? Máme pro vás cestu!
Bude-li vás dost, bude paní Lída pro vás ve středu již od 17,15 do 19,10.
dospělí
www.ludmilabattekova.cz
Chceš-li si osvojit základy a strategii této královské hry, využij našeho kroužku a i se dobře
I. stupeň
pobavíš!
Děti se učí základní technice tenisových úderů. Tréninky budou probíhat cca od září do
I. stupeň
konce října a pak na jaře.
děti
Korejské bojové umění pro každý věk - dobré zdraví a fyzická kondice - technický dozor
i dospělí
korejského mistra - jednoduché na učení ! To vše v naší aule!
Pohybové techniky, umění pohybu těla, různé druhy bojového umění - využití síly
I. stupeň
protivníka.

