St edisko volného asu Miroslav

NABÍZÍ{PRO{ŠKOLNÍ{ROK{2018/2019
v Miroslavi tyto{zájmové{kroužky
POHYBOVÉ
















Florbal (elévové, mladší a starší žáci, florbal. liga nadějí, turnaje) 350,- Kč/pol.
Sportovní hry (od 1. do 5. třídy, pestrá sportovní náplň, kde si můžete vyzkoušet různé sporty)
Mladý atlet (od 1. do 5. třídy, rozvíjení pohybových dovedností, hry)
Stolní tenis (pro začátečníky i pokročilé, podání, údery, celoroční turnaj)
Netradiční sporty ( 5. – 9. třída, lakros, ringo, freesbee, nohejbal...)
Míčové hry (pro děvčata od 7. třídy)
Orientační běh (běhání v terénu, orientace na mapě, práce s buzolou)
Badminton (trénuj postřeh a kondici s jedním z nejrychlejších raketových sportů)
Šprtec (3. – 9. třída, stolní hokej trochu jinak)
BUĎ FIT (kluci 7. – 9. tř., holky 7. – 9. tř., zvýšení kondice - posilování, kruhový trénink, tabata, workout) NOVINKA!
Juniorky (klasický junior aerobic pro všechny od 1. do 5. třídy)
Esperance (taneční kroužek od 4. třídy – pokračování úspěšného účinkování)
Roztleskávačky (pro začátečníky i pokročilejší)
LIFESTYLE (6. – 9. tř., zdravý životní styl teoreticky i prakticky - výživa, cvičení, zdravé vaření a nakupování) NOVINKA!
JÓGA (MŠ a 1. – 5. třída, pod vedením zkušené instruktorky) 700,- Kč/pol.(15 lekcí)

HUDEBNÍ A TVOŘIVÉ
Škola (nejen) rocku - SKUPINOVÁ VÝUKA(bicí,baskytara,el. kytara, keyboard,kontrabas, banjo, mandolína…)
 Škola (nejen) rocku - ROCKOVÝ ZPĚV (pro členy hudebních skupin SVČ)
 Škola (nejen) rocku – ZPĚV (pro všechny od 4. třídy, dýchání, rozezpívání, technika zpěvu, vícehlasy…) NOVINKA!
 Škola (nejen) rocku – PERCUSSION (pro všechny od 5. třídy, hra na různé rytmické nástroje, rytmické hry) NOVINKA!
 Na kytaru bez not (skupinová výuka hry na kytaru - akordy, doprovody, písničky, pro začátečníky i pokročilé)
 Veselé pískání (skupinová hra na flétnu s důrazem na správné dýchání)
 Hudební skupiny (stávající i nově vzniklé)
 Keramika (modelování, zdobení, glazování, práce na hrnčířském kruhu, práce s formami) 500,- Kč/pol.
 Dárkostroj (od 1. do 5. třídy, vyrábění dárečků z tradičních i netradičních materiálů) 400,- Kč/pol.
 Barevníček (výtvarný kroužek pro 1. – 5. třídu) 350,- Kč/pol.
 Šperkovnice (výroba šperků z různých materiálů, nejrůznějším způsobem, pro 4. – 9. třídu) 400,- Kč/pol.


PŘÍRODA A TECHNIKA

 Myslivecký kroužek (základy myslivosti, poznávání a ochrana přírody, Zlatá srnčí trofej …)
 Rybářský kroužek (základy rybářských vědomostí a dovedností, příprava na rybářské zkoušky, lov ryb, tábor…)



















Akvaristický kroužek (založení a údržba akvária, chov ryb a pěstování rostlin…...)
Moderní technologie (od 5. třídy, 3D tisk, lego roboti,Arduino,virtuální realita apod.)
Merkur (od 3. třídy, práce se stavebnicemi Merkur)
Modelářský kroužek (stavba modelů letadel, účast na závodech, pro začátečníky i pokročilé)
Kutílek (základy práce s jednoduchým nářadím, vlastní výrobky)

OSTATNÍ
Malý Sherlock (odhalování tajemství a záhad, tříbení logiky)
Magic the Gathering (karetní sběratelská hra pro příznivce fantasy, od 3. třídy)
Počítačové hry Warriors (akční 3D hry, závodní hry, strategické...)
REBELKY (dívčí klub pro všechny holky od 6. – do 9. třídy) NOVINKA!
Draci v hrnci (vaření pro malé kuchtíky od 1. do 4. třídy)
Candy kitchen (vaření pro kluky i holky od 5. třídy)
Vaření s RUBIKONEM
klub Kostka
Free club (od 7. třídy, pomocníci při pořádání a organizování akcí SVČ Miroslav)
MALÍČCI (pro předškoláčky, jak správně nastartovat budoucího prvňáčka aneb spokojené dítě bez stresu) NOVINKA!
Pro dospělé: Keramika, Kruhový trénink, Bodyform, Cvičení pro seniory, Badminton…
Základní zápisné (není-li u kroužku uvedeno jinak) je 270,- Kč/pol.. Další informace budou na samostatných plakátech,
případně je spolu s přihláškami obdržíte ve Středisku volného času Miroslav, Kostelní 197/16, tel. 515 333 390, 515 333 120.

