TRIVIUM BAND
Big Band Boss:
Mgr. Martin Žilka

Hudební klub pro žáky 6. až 9. třídy, kteří mají chuť si zahrát písničky,
které zatím jenom poslouchali. Vítáni jsou všichni, kteří mají chuť
hudebně tvořit a vystupovat, zpívat nebo hrát na nástroj, scházet se a
poslouchat se.

ORCHESTŘÍK TRIVIUM
Kapelník:
Mgr. Martin Žilka

Hudební kroužek pro žáky 1. stupně, kteří si rádi broukají, cinkají,
nebo brnkají na nějaký nástroj. Vítáni jsou všichni, kteří si chtějí
vyzkoušet různé hudební styly a hudebně si zařádit.

Literárně - dramatický
kroužek
Naše motto:
„S ohledem na malé
jeviště byly ve hře
škrtnuty velké role.“
Josef Poláček
Režie:
Mgr. Eva Bašková

Máte doma dítě, které neví, co s energií? V tom případě zkuste náš
dramatický kroužek! Možná v sobě objeví herecký talent! A co víc,
dvakrát ročně Vám ho předvede i na pódiu. A třeba to dotáhne až do
Národního! Náš dramatický kroužek je otevřen každému. Smyslem je
hra a zábava, uvolnění emocí, vyjádření myšlenek beze strachu,
realizace vlastních nápadů, trénování výslovnosti, podpora kreativity,
rozvíjení fantazie, tvořivé psaní. I „dramaťák“ může přispět k tomu,
aby Vaše ratolest lépe našla svou životní roli na divadle světa. Děti se
mohou stát režiséry představení i tvůrci vlastního scénáře. A jako
bonus přijde políbení Múzou 
Základy kytarového doprovodu k lidovým i moderním písničkám.
Podle možnosti jednotlivci nebo dvojice po 30 minutách, pro děti.

Kytara
Instruktor sladkého
dřeva:
Mgr. Hana Henclová

6. - 9. ročník

Čtvrtek
15:00 – 16:30

Cena:
Nedá se vyjádřit
penězi 
I. stupeň
Cena:
Nedá se vyjádřit
penězi 
Všichni

Středa
13:15 – 14:30

Středa
13:15 – 14:30

Cena 100,- Kč
od 4. ročníku

Průběžně, dle
dohody

Cena 400,- Kč
Šikulové
Všech šikulů leader:
Mgr. Hana Henclová

Zájmový kroužek pro děti od 2. do 4. ročníku. Práce s různým
materiálem, získání zručnosti, výroba drobných dárků, zpracování
recyklovatelného materiálu.

od 2. do 4.
ročníku

Kreativní tvoření

Co se nevejde do hodin pracovních činností, ale zajímá vás, jestli
zvládnete vyrobit něco pěkného z různých materiálů a různými
postupy.

kroužek určený
nejen děvčatům
5. - 7. ročníku

Čtvrtek
13:15 - 14:30

Cena 300,- Kč

Kreativec:
Mgr. Hana Henclová
HRA NA ZOBCOVOU
SOPRÁNOVOU FLÉTNU
Hlavní píšťalka:
Mgr. Andrea Dašková

Kroužek je určen dětem začínajícím a mírně pokročilým, žákům 1.- 2.
ročníku, případně žákům pokračujícím z ročníku 3.
- výuka během 3let obvykle obsáhne 1. díl učebnice L. Daniela
- talentované děti po prvním nebo druhém roce doporučujeme
převést do ZUŠ
Poznámka: přednost mají pokračující žáci, dále pořadí dle přihlášení;
žáci musí mít vlastní flétnu a noty L. Daniel: Škola hry na ZF I.

Cena 200,- Kč
1.-2. ročník

Středa
13:15 – 14:30
Jednou za 14 dní

Úterý
12.00 – 15.00
Max. počet žáků: 10
dvojice po 20
minutách, průběžně

Cena: 300,- Kč

Sportovní kroužek I
Hlavní trenér:
Mgr. Luboš Kubáček
Sportovní kroužek II
Prezident lyžařského
výcviku a vědec:
Mgr. Jiří Killar
Keramika
Kreativec:
Mgr. Kateřina Málková
Hra na klavír
Vyučující prstokladu:
Ing. Iveta Hejzlarová
Výtvarný kroužek
Hlavní malíř:
Mgr. Irena Pařízková
Kroužek vaření a
stolování
Šéfkuchař:
Mgr. Irena Pařízková
Klub „Kudy z nudy“
Hlavní zabiják nudy:
Mgr. Jiří Švejda
Vědec junior
Hloubavý fyzik:
Ing. Pavel Mach
Náboženství

Hlavní zaměření kroužku: florbal, vybíjená, míčová technika, pohybové
hry. Další činnosti: kopaná, košíková, šplh na tyči, cvičení na kruzích,
žebřinách, běh, štafetový běh, rozvoj obratnosti a koordinace pohybů.
Přihlaste své dítko do sportovního kroužku, který probíhá každý pátek
v Mekce dobřanského sportu, světoznámé Sokolovně a v jejím okolí, kde již
národní buditelé metali své kozelce. A spolu s Tyršem zvolejme: „Ve zdravém
těle zdravý duch!“ Společně budeme zlepšovat fyzickou kondici dětí a herní
dovednosti v míčových hrách, jako je košíková, přehazovaná, volejbal, házená,
kopaná a florbal. Nezapomeneme také na základy gymnastiky a atletiky.
Za dávných dob pravěkých lidé vytvářeli neuvěřitelné výrobky z hlíny. Dokázali
je i vypálit, a proto byly velmi trvanlivé. Některé nalézáme i v dnešních časech.
Pokud by někdo chtěl poznat kouzlo výroby keramiky, může navštěvovat náš
moderní kroužek keramiky, kde si vyzkouší vše, co zkoušeli pravěcí lidé a
samozřejmě i lidé moderní doby a možná i něco víc.

Pod vedením paní Hejzlarové se naučí základy hry na klavír každý.
Písničky, etudy, vánoční koledy, noty i prstoklad – to je náplň tohoto
kroužku.
Přednost mají žáci, kteří již tento kroužek navštěvovali
Je určen pro všechny tvořivé děti z 1. – 5. ročníku, které rády kreslí,
malují a objevují různé možnosti výtvarných technik.

Pro dívky a chlapce z 8. a 9. ročníku, chtějí – li se naučit něco
z praktického vaření teplé a studené kuchyně, základy stolování a
společenského vystupování, a to vše využít v osobním životě.
Máte volné odpoledne? Chcete být aktivní a kreativní? Přijďte do
klubu a společně si vymyslíme, co budeme dělat. Můžeme mít filmové
odpoledne, upéct sušenky, vyrobit něco z keramiky, můžeme
sportovat nebo dělat cokoliv, co nás bude bavit.
Je možné, že právě váš školák bude tím, kdo vynalezne objev, který
zachrání lidstvo! Ale začít se musí od základů. Zkoumat, pozorovat,
hrát si. Každý opravdový vědec touží něco objevit. Děti mají výhodu,
že mohou objevovat dávno objevené.
Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Vše ostatní bylo vyrobeno v
Číně)! O věcech mezi nebem a zemí, na které je i náš vědec junior
krátký, se zamýšlí s dětmi Jenda (a s ním je velká sranda).

Žáci 3. – 5. roč.,
maximálně pro 20
žáků
Cena: 200,- Kč
II. stupeň
max. 12 žáků

Cena: 200,- Kč
Všichni, max. 15
účastníků

Pátek
13:15 – 14:30
1x za 14 dní (lichý
týden dle šk. diáře)
Pátek
13:15 – 14:30 hod
1x za 14 dní (sudý
týden dle šk. diáře)

Pondělí
13:15 - 14:30

Cena: 500,- Kč
Maximální počet: Pondělí a středa - po
12 dětí
individuální dohodě
Místo činnosti: tam,
Cena: 500,- Kč
kde je klavír 
1.– 5. ročník, max.
10 dětí, kdo dřív
přijde 
Cena: 200,- Kč
Max. počet: 2 x 6
dětí (2 skupiny),
(Kdo dřív přijde,…)

Cena: 200,- Kč
6. – 9. Ročník

Středa
13.15 – 14.30
1 x za 14 dní
(bude upřesněno)
Pondělí
13:15 – 14:30
1 x za 14 dní
v kuchyňce
Pátek
13:15 – 14:30

Cena: 200,- Kč
3. – 4. ročník

Čtvrtek
13:15 – 14:30

Cena: 200,- Kč
Cena:
Nedá se vyjádřit
penězi 

Pátek
1 x za 14 dní

