TECHNIKA
Elektro-šikula

POHYB, SPORT A DALŠÍ AKTIVITY
1300,-

➢ elektrické obvody, pokusy a projekty

NABÍDKA KROUŽKŮ A KURZŮ
školní rok 2022/2023
podrobné informace na webu
www.ddmstrakonice.cz

Lukáš Schovanec

 724 147 600

schovanec@ddmstrakonice.cz

Jana Zetochová
 383 322 216

 602 638 858
zetochova@ddmstrakonice.cz

Sandra Petrášová
 383 322 216

 607 417 824
petrasova@ddmstrakonice.cz

Barbora Baštová Polanová
 724 122 767

bastova@ddmstrakonice.cz

Tereza Kulhová

 724 318 643
kulhova@ddmstrakonice.cz

 383 332 956,

1300,-

➢ začátečníci, pokročilí
➢ kroužek digitální fotografie pro děti
a mládež

➢ analogová fotografie a práce v černé
komoře pro školáky i dospělé – novinka

 Kutilové

1300,-

➢ práce se dřevem v truhlářské dílně

KONTAKTY
 383 322 216

 Fotografování

JAZYKY
 Anglický jazyk

1200,-

➢ začátečníci, pokročilí

 Český jazyk

1200,-

➢ pro přistěhovalé

 Flétna (sopránová, altová)
Flétna (příčná)

1200,1200,-

➢ začátečníci, pokročilí

 Keyboard

1200,-

➢ začátečníci, pokročilí

Kytara

1200,-

➢ začátečníci, pokročilí

Elektrická kytara

1200,-

Ukulele - novinka

1200,-

Klavír (individuální lekce)

 Informatika a 3D tisk
 Multimediální kroužek

150,-

1300,-

➢ audiovizuální tvorba /video/foto/zvuk/
➢ od 12 let

Klukoviny

1200,-

➢ užitečné dovednosti pro život
➢ „chlapské“ práce v dílně všeho druhu,
individuální a skupinové projekty

1200,-

➢ od 7 let

 B-boying/Break dance

1200,-

➢ začátečníci /od 5 let
➢ pokročilé skupiny, junioři a dospělí

 Disko tance

1200,1200,1200,-

➢ taneční a pohybová příprava od 4 let

 Street dance

 Potápění

1400,-

 Střelecký kroužek

1200,-

➢ sportovní střelba ze vzduchovky

 ČCHI-KUNG

1400,-

➢ kurzy pro dospěláky

1400,-

➢ kurzy pro dospěláky

 Mažoretky

1200,-

➢ přípravka od 4 let, Mini, Otavanky

Cyklistický kroužek

1200,-

➢ outdoorové aktivity a pohyb na kole

 Policisté v akci

1200,-

➢ práce policistů na vlastní kůži,
exkurze na zajímavá místa, účast na
preventivních akcích

1200,-

➢ Kouzelnické techniky, úžasné triky
a nahlédnutí do světa kouzel a iluzí
➢ Novinka!!!

CVIČENÍ – FITNESS KLUB "ELKO"

1200,-

Sporťáček

1200,-

➢ jumpstyle pro kluky a holky od 6 let

 Start dance

➢ první pomoc v modelových situacích

➢ začátečnice, pokročilé, juniorky
➢ od 6 let

➢ pro dívky od 10 let

 Jump dance

1200,1200,-

➢ pohyb, tanec, zábava a hry
➢ pro děti 4-5 let a 5-6 let

➢ pro dívky 12 let a více

 Dance Art

 Házená
 112 - Zdravotníci v akci

+500,1200,-

➢ pro dívky 7-11 let

 Disko dance

➢ parkourové triky uvnitř i venku od 10 let

Kouzelnický kroužek

TANEC
 Taneční Aerobik

1200,-

 TAI-ČI
1300,-

➢ začátečníci, pokročilí

➢ trénink 2x týdně

HUDEBNÍ NÁSTROJE

1300,-

➢ plastikové modely od A do Z
➢ začátečníci, pokročilí

1200,-

➢ začátečníci, pokročilí, dospělí

 Německý jazyk

 Plastikový modelář

 AIR-TRACK jump

1200,-

➢ od 7 let
➢ začátečníci, středně pokročilí, pokročilí

Gymnastika
 Jóga
➢ rozděleno na skupiny dle věku
➢ pro děti od 5 do 15 let

 Roztleskávačky

Dramatický kroužek

1200,-

➢ 6-10 let, 10 let a více

 Keramika

1400,-

➢ práce s hlínou, glazurami, formami
a hrnčířském kruhu

 Klubíčko

1200,-

➢ výtvarné aktivity, zpívání a hry
pro předškoláky od 4 let

 Patchwork pro dospělé

1400,-

 Vaření a stolování

1400,-

 Výtvarný kroužek

1400,-

➢ malba a zajímavé výtvarné techniky
➢ přípravka, začátečníci, pokročilí

 Dámská jízda – novinka!

1400,-

➢ výroba šperků, ozdob a dekorací

CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY
PODSKALÍ
 Chovatelský kroužek

1200,-

➢ nauka a péče o zvířata v mini ZOO

 Hrátky se zvířátky

1200,-

➢ pro předškoláky 4-6 let

 Včelařský kroužek

1200,-

➢ děti, dospělí

Vodácké oddíly

1200,-

➢ Bušmeni/Mokrá stopa/Podskaláček

 Home Decor

1300,-

➢ ruční práce, dekorace

1200,-  Lego kroužek

1200,-

➢ nekonečná zábava s oblíbenou
stavebnicí

1200,-  Lesomílci – novinka

1200,-

➢ zážitkové lesní vzdělávání pro
Předškoláky

1200,-

➢ pohyb, hudba a tanec s pompony,
třásněmi či stuhami doplněný
o akrobatické prvky

 BABY klub

TVOŘENÍ

50,-/lekce

➢ dopolední setkávání a cvičení
maminek s dětmi

2022-2025
Je projekt financovaný Evropskou unií
a MŠMT ČR: obohatí činnost kroužků o řadu
workshopů, projektových dnů a zajímavých
setkání s novinkami v daném oboru.
Účast na těchto aktivitách je zdarma.

