
Kutilská dílna; 
Anotace: Kurz je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly dovednosti a návyky v práci s 
nástroji, a to od úplných základů až po složitější kutilské činnosti. Během lekce si vyzkoušejí práci s 
širokou škálou pomůcek a materiálů. Používat budeme vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta, 
špachtle, ale i nejrůznější materiály jako dřevo, gumu, látku, plech, dlaždice, plast, sádru či písek. 
Veškeré vybavení dětem zapůjčíme ve velikosti úměrné jejich věku, na lekci tak nepotřebují žádné 
vlastní nářadí.Po každé hodině si děti výrobky odnesou a mohou se tak z nich těšit i v prostředí 
domova. 
 
Hollywood club = Youtube club; 
Anotace:Baví Vaše děti natáčet, hrát, režírovat, tvořit a hlavně užívat si plno zábavy? Přihlašte je na 
náš kroužek s hollywoodským programem.  
Během jednoho pololetí si děti vyzkoušejí snad všechna povolání, která s filmem souvisejí - od 
scénáristů, klapky, kulisových architektů, kameramanů, střihačů až po herce. Na konci našeho 
kroužku vznikne krátký film. 
 
Moderní tance; 
Anotace: Na kroužku Moderní tance se děti seznámí s tanečními styly jako streetdance, discodance, 
hiphop a dalšími variacemi, například house dance, dancehall, lock, break dance či jazz. Každý z 
našich lektorů působil řadu let v různých odvětvích těchto tanců, největší důraz však klademe na 
zkušenosti s prací s dětmi a lektorův zodpovědný a pozitivní přístup k malým tanečníkům, kterým své 
dovednosti předává. Úroveň lekcí je přizpůsobena individuálním schopnostem dětí ve skupince, aby 
vše bez problémů zvládaly a hlavně, aby byl pro ně tanec zábavou a možná později, jako pro nás, 
srdeční záležitostí. 
 
Malý kuchtík; 
Anotace: Na kroužku Malého kuchtíka se děti naučí základním postupům při přípravě jednoduchých i 
složitějších pokrmů. Důraz je kladen především na rozeznávání různých vůní a chutí, důležitý je také 
rozvoj sebeobsluhy dítěte, který je zde podporován především hravou formou. Děti si vyzkoušejí 
přípravu studených i teplých pokrmů, připravené jsou také tematické hodiny s ohledem na roční 
období (vánoční cukroví, velikonoční zajíčci apod.). Veškeré kuchařské potřeby, které děti na kroužku 
používají, jsou přizpůsobeny jejich věku a schopnostem. 
 
Deskové hry; 
Anotace: Kroužek deskových her přirozenou formou rozvíjí dětem jejich logické myšlení, zároveň je 
kroužek pro děti zábavou. V průběhu každé lekci si děti zvolí, jakou hru chtějí hrát. Většina her je pro 
2 až 6, či 8 hráčů. Cílem každé lekce je dohrát hru až do konce. Kromě klasických deskových her jako 
jsou šachy, dáma, člověče nezlob se apod.nabízíme mnoho dalších např. Activity, Monopoly, Dostihy 
a sázky, ale i karetní hry. 


