
Kroužky pro školní rok 2018/19 - anotace včetně odkazů 
                                       pro přihlášení 
 
Závazný zájem o kroužek či klub vyplňte v přihlašovacím formuláři u každého            
kroužku:  
 

● Kroužky začnou v týdnu od 1. října, podrobné informace pošlou vedoucí kroužků. 
● Životopisy většiny vedoucích kroužků najdete na 

http://www.zsmontessori.net/o-skole/nas-kolektiv/. 
● Konkrétní dotazy směřujte na mailové adresy vedoucích kroužků. 
● Nedaří-li se Vám dítě přihlásit přes přihlašovací formulář, kontaktujte, prosím,          

vedoucího kroužku. Někdy je jen potřeba být trpělivý, protože se přihlašuje více dětí             
najednou.  

● Přihlásit se bude možné nejpozději do 23. 9. 2018, bude-li kapacita kroužku v té době               
vyčerpána, budete o tom informováni vedoucím kroužku nebo v této anotaci.           
Obdobně v případě, že se do kroužku nepřihlásí požadovaný minimální počet dětí, je             
možné, že kroužek nebude otevřen. Minimální počet je ve většině případů 6-7 dětí.             
Budeme Vás včas informovat.  

● Platbu je potřeba zaslat nejpozději do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010             
specifický symbol je uveden u každého kroužku, variabilní symbol Vašeho dítěte,           
nemá-li jej, uveďte do zprávy pro příjemce jméno dítěte. 

 
Rozvrh 
 

pondělí Rukodělky 14.00-15.30 - 1. trojročí  OBSAZENO 
Keramika 14.00 - 15.30 
Angličtina pro první trojročí od 14,00 do 15,00 OBSAZENO 
Angličtina pro druhé trojročí 14.15 -15.15 
Play and Learn English 14.00-15.00 
Florbal s Michalem 14.15 - 15.15  
Zdravé vaření 14:00-15:15  
Dramatická výchova 14.00 - 15.00 
Kresba a malba pro starší děti 15.30-17.00 pokročilí 
Arkki  15.00 - 16.00 1. trojročí 
Arkki 16.00 - 17.00 2. trojročí 
Hrátky s jógou 16.00 - 16.45 nebo čt 16.00 - 16.45 

úterý Rukodělky 14.00 - 15.30 - 2. trojročí 
Keramika a další výtvarné techniky 14.00-15.30 OBSAZENO 
Angličtina pro první trojročí  14.00 - 15.00 

http://www.zsmontessori.net/o-skole/nas-kolektiv/


Science Club Level 1- Easy English 14.15 -15.15  
Malý kutil 14.15 - 15.30 OBSAZENO 
Žonglování 14:00-15:00 OBSAZENO 
Tančím rád - 14.00 - 15.00 pro začátečníky (1. - 5. třída) 
English Montessori Club 15.30 - 17.30 nebo ve čtvrtek  

středa Rukodělky 14.00 - 15.30 OBSAZENO 
                 a 15.30 - 17.00 - 1. trojročí  
Angličtina pro první trojročí od 14,00 do 15,00 OBSAZENO 
Keramika a další výtvarné techniky 14.00-15.30 a 15.30 - 17.00 OBSAZENO 
Angličtina pro druhé trojročí 14.15 -15.15 
Rehabilitační cvičení 14. 15 - 15.15 
Muzička 14.00 - 15.30 
Dračí doupě 15.00 - 16.00 OBSAZENO 
                      16.00 - 17.00 

čtvrtek Rukodělky 14.00 - 15.30 - 2. a 3. trojročí  
Angličtina pro první trojročí od 14,00 do 15,00 OBSAZENO 
Play and learn English 14.00 - 15.00 
Hrajeme si v němčině 14:15 - 15:15 pro pokročilé 
Hrajeme si v němčině 15:15 - 16:15 pro začátečníky  
Angličtina především pro třetí trojročí 14.15 -15.15  
Science Club level 2 14.15 -15.15 
English Montessori Club 15.30 - 17.30 nebo v úterý 
Míčové hry 14.15 - 15.15  
Zdravé vaření 14:00-15:15  
Fotbal s Petrem 14.00 - 15.00 
Žonglování 14:00-15:00 
Rehabilitační cvičení 14.15 - 15.15  
Kresba a malba 15.30-17.00 začátečníci 
Hrátky s jógou 16.00 - 16.45 nebo po 16.00 - 16.45 
Empower the Child 17.00 - 18.00 

pátek Různé zajímavé, málo známé a netradiční výtvarné techniky 14.00-15.30  
Florbal s Michalem 14.15 - 15.15 
Tančím rád 14.00 - 15.00 pokročilí ( 6. - 9. třída) 
Včelařský kroužek 14.15 - 15.45  

 
 
 

RUKODĚLKY 
Eva Pulcová - eva.pulcova@zsmontessori.net, tel.: 604 194 495 

mailto:eva.pulcova@zsmontessori.net


Baví vás tvořit? Chcete si zkusit vyrobit něco, co můžete sami používat? V rukodělkách              
pracujeme hlavně s textilem - šití, tkaní, vyšívání, háčkování, pletení, plstění, barvení            
textilu…, s přírodními materiály - sláma, šustí, pedig..., s papírem a dalšími materiály.             
Budete si moci vytvořit drobnosti jako jsou hračky, šperky, kabelky, uplést si košíček,             
vyrobit třeba svíčku nebo mýdlo, vyzkoušíte si staré řemeslné techniky. Děti mohou pracovat             
na společném tématu nebo realizovat vlastní nápady podle svých zájmů. 
Kroužek je určen dětem ze všech tříd, program bude uzpůsoben skladbě skupiny. Možné i pro               
kluky! 
Termíny: 

Pondělí 14.00 - 15.30    1. trojročí  
Úterý 14.00 - 15.30   2. trojročí   
Středa: 14.00 - 15.30 a 15.30 - 17.00 - děti 1. trojročí  
Čtvrtek 14.00 - 15.30   2. a 3. trojročí  

 
Cena 1350,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 800, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška na RUKODĚLKY zde 
 
 
 

VÝTVARNÝ KLUB 
Výtvarný klub je zájmový odpolední kroužek, který pracuje při Montessori třídách MŠ a ZŠ              
Na Beránku. Děti se zde učí základy kresby, malby, modelování s keramickou hlínou i jinými               
materiály, vyzkoušejí si grafické, dekorativní techniky, zkusí práci s textilem. Starší děti se             
mohou připravovat systematicky podle svých zájmů, vystavit své práce na připravovaných           
výstavách. U jednotlivých vedoucích je vždy zdůrazněno jejich zaměření. Vybavení výtvarné           
pracovny: malířské stojany, 2 pece na vypalování keramiky, hrnčířský kruh a mnoho dalšího.             
Jednotlivé kroužky jsou vedeny Evou Pulcovou a Mirkou Mazanou. Viz níže podrobné            
informace. 

Eva Pulcová - eva.pulcova@zsmontessori.net, tel.: 604 194 495 
Kresba a malba pro starší děti – kroužek je zaměřen na výuku kresby a malby podle                
předlohy – zátiší, krajinomalba, portrét, figurální kresba, atd. Vyzkoušíte si různé techniky            
kresby a malby počínaje tužkou a uhlem přes perokresbu, akvarel a temperu až k olejomalbě.               
Naučíte se základy kreslení perspektivy, měření proporcí, stínování. V malé míře budeme            
pracovat i s jinými materiály jako je keramická hlína, textil, kov, ale hlavně budeme kreslit,               
kreslit a kreslit! A malovat! 

Kroužek je určen dětem z druhého stupně. Šikovné a trpělivé děti z 4. a 5. tř. po                 
dohodě. 
Termíny: 

Pondělí: 15.30-17.00 pokročilí  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeB1IVccCEROK3_DzLk7DVVB8x-XEmepak9lcUg5X7ncKbyEQ/viewform?c=0&w=1
mailto:eva.pulcova@zsmontessori.net


Čtvrtek 15.30 - 17:00 začátečníci 
 

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 801, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Kresba a malba zde 
 
Různé zajímavé, málo známé a netradiční výtvarné techniky – kroužek je zaměřen na             
prožitkové a relaxační tvoření, experimentování s barvami a materiály a hledání vlastního            
výtvarného vyjádření. Vyzkoušíte si techniky, se kterými se běžně nesetkáte. Část tvorby            
bude věnována keramice. 

Určeno dětem ze všech tříd, program bude přizpůsoben věkovému složení skupiny.  
Termíny: 

Pátek: 14.00-15.30 
 

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 802, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Zajímavé techniky zde 
 
Mazaná Miroslava miroslava.mazana@zsmontessori.net, 604 777 643 
Keramika a další výtvarné techniky - kombinujeme výtvarné a keramické techniky, což se             
prolíná. Pracujeme s keramickou hlínou, používáme různé způsoby modelování i různé           
materiály. Mladší děti si vylepšují jemnou motoriku, důležité je i vnímání prostoru, rozvíjení             
představivosti pro všechny děti. Poznají základy technologií keramiky, skla apod.  

Kroužky od 14. hod. jsou určeny spíše pro mladší děti, od 15.30 hod. pro starší, ale                
není to podmínkou. 
Termíny: Pondělí 14.00-15.30 
                 Úterý: 14.00-15.30  

     Středa: 14.00-15.30 a 15.30 - 17.00 
  

Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 803, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Keramika zde 
 

ARKKI 
Kateřina Kuchařová, katka@arkki.cz  
http://www.arkki.cz/ 
Kurz Architektury je pro všechny kdo rádi objevují svět okolo sebe tak jak je, ale také jaký                 
by mohl být. Pomocí experimentování s různými materiály, barvami a tvary budeme            

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEA0ZA9bdP04jaClkL2rQ_SUiLMnVzRGd0D-dh5M3DExwUPg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGjvHc69BdXIR3fIBTjq-OjIlqTEywqcXPqmGlUMM_14fp7Q/viewform?c=0&w=1
mailto:miroslava.mazana@montessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTZ5OWBt0Y07fYTSX-J8FVjP-T81lYDNxLw8qXz_-BtzhMsw/viewform?c=0&w=1
mailto:katka@arkki.cz
mailto:katka@arkki.cz
http://www.arkki.cz/


objevovat základy Architektury. Budeme stavět stavby podle vlastních obrázků a plánů,           
budeme se učit z příkladů ze zvířecí i rostlinné říše a hodně se budeme dívat okolo sebe a                  
poznávat své město a životní prostředí. Správným konstruováním stavebních prvků k sobě se             
budeme snažit, aby naše stavba byla v souladu s fyzikálními zákony a nespadla. Fantazii se               
meze nekladou!  
"V Arkki se nesnažíme vychovávat budoucí architekty, ale chceme zasadit jiskřičku do mysli             
mladého člověka tak, aby on sám chtěl ovlivňovat a aktivně se zapojovat do tvorby životního               
prostředí budoucnosti, ať je jeho profese jakákoli." 
Cíle kurzů 
·         Poznávání základů architektury 
·         Budování vztahu k životnímu prostředí (městskému i přírodnímu) 
·         Inspirování kreativity a představivosti 
·         Rozvíjení technického a kritického myšlení dětí 
·         Objevování odpovědí na otázky dětmi samostatně  
·         Volné stavění a tvoření na témata pečlivě připravených a vedených projektů 
 
Termíny 

Pondělí 15.00 - 16.00 hod. děti z prvního trojročí 
Pondělí 16.00 - 17.00  hod. děti z druhého trojročí 
 

Cena 2 600,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                 
specifický symbol 825, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška na Arkki zde 
 
 

KROUŽEK ANGLIČTINY pro první trojročí 
Šárka Vosyková sarka.vosykova@zsmontessori.net 
Do kroužku jsou zvány všechny děti, které si chtějí s jazykem hrát i odpoledne. Důraz je                
kladen na porozumění, mluvení, čtení a psaní - v tomto pořadí. Zpíváme, hrajeme hry, čteme               
knížky a následně z vybraných témat děláme a natáčíme malé dramatizace, cvičíme jógu,             
hrajeme deskové hry, vaříme a výtvarně tvoříme probírané téma nebo se věnujeme            
experimentům. Používáme didaktické pomůcky.Velkou část výuky tvoří výuková videa na          
youtube. Minimálně šest děti a maximálně osm dětí ve skupině. Na všechny zájemce se              
těším! 
Termíny:  

pondělí 14.00 - 15.00 
úterý     14.00 - 15.00 
středa 14.00 - 15.00 
čtvrtek: 14.00 - 15.00 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgsKdZ3FeuDv9zLCDSw_il8nLPi8mnrgM4yjT3c77ll8ErIA/viewform?c=0&w=1
mailto:sarka.vosykova@zsmontessori.net


Cena 1600- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 810, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Angličtina pro 1. trojročí zde  
 
 

Play and Learn English With Sarah for Years One to          
Three  (ČESKÁ VERZE NÍŽE)  
Sarah Blok-Korbelar (sarah.korbelar@zsmontessori.net) 
I am very happy to offer an English after school club, which will help children in grades 1-3                  
to learn English through song and play. I plan to have lots of fun so that your children will                   
enjoy the experience to the full. The club will be available on Mondays and Thursdays.  
 
Mondays: 2.00-3.00pm 
Thursdays: 2.00-3.00pm 
 
Depending on the numbers of people interested, I would like to offer an additional class on a 
Monday or Thursday for more advanced students. Please let me know. It would be from 
3.00-4.00pm, or we may swap it round with the earlier class, depending on what best suits 
everyone.  
 
 
 
Price:  
1 x per week 2000 Kč  per child  per half year  
2 x per week 2900 Kč  per child per half year  
 
Looking forward to hearing from you and working along with your lovely children! 
 
Sarah Blok-Korbelar 
 

“Play and Learn English” se Sarah pro první trojročí 
Sarah Blok-Korbelar (sarah.korbelar@montessori.net) 
S radostí otevírám odpolední kroužek angličtiny, který Vašim dětem v prvním trojročí            
umožní učit se angličtinu prostřednictvím písniček a her. Připravuji spoustu zábavných           
aktivit, aby si děti vše pořádně užily. Kroužek bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek. Podle                
počtu přihlášených dětí bude případně možné otevřít kroužky ještě ve středu nebo čtvrtek od 15 do 16                 
h pro pokročilé. Prosím, dejte mi vědět, zda máte o tyto kroužky zájem.  
Věřím, že mnoho čtvrťáků by z hodin také mělo užitek, takže otevírám možnost 
účastnit se i jim. Podle svých schopností by se mohli přidat k těm pokročilejším. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSsQhvRKtP_QTSXvHlZIo14tdUuxo2oHtaqTWs4TDUgnt2JQ/viewform?c=0&w=1
mailto:sarah.korbelar@zsmontessori.net
mailto:sarah.korbelar@montessori.net


Těším se na Vaše ohlasy a spolupráci s Vašimi skvělými dětmi. 
Termíny: 

Pondělí: 14.00-15.00 
Čtvrtek : 14.00-15.00 

Cena 1 x týdně 2000 Kč za dítě na pololetí nebo 2 x týdně 2900 Kč za dítě na pololetí.  
Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 824, variabilní             
pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro            
příjemce/. 
Přihláška Play and learn English zde  
 
 
 

ANGLIČTINA PRO DRUHÉ TROJROČÍ - procvičování      
školních témat, práce na projektech  
Martina Macháňová martina.machanova@zsmontessori.net 

Tento kroužek je koncipován jako doplňková / podpůrná aktivita navazující na školní výuku,             
je kombinací procvičování gramatických i lexikálních témat navazujících na výuku. Zváni           
jsou všichni, kdo si chtějí utužit své znalosti, mít možnost vyzkoušet nanečisto školní             
prezentace nebo pracovat na něčem navíc, dle svého zájmu.  

Kroužek je vhodný především pro žáky druhého trojročí (nebo po domluvě). 
Termíny:  

Pondělí 14.15 -15.15 
Středa   14.15 -15.15 

Cena 1300- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 805, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Angličtina pro 2. trojročí zde 
 
ANGLIČTINA především PRO TŘETÍ TROJROČÍ 
Martina Macháňová martina.machanova@zsmontessori.net 
Kroužek pro naše nejstarší, tedy sedmý až devátý ročník. Vítání jsou všichni, kdo mají chuť               
rozvíjet anglická témata ve volném čase, a to vždy s důrazem na správné využití jazyka a                
gramatiky. Stejně tak je kroužek vhodný pro ty, kdo cítí potřebu podpořit při svém              
procvičování gramatiky, jsou vítáni také, mohou využít celé řady materiálů, aby vylepšili            
svůj vlastní anglický projev. Občas se můžeme domluvit a připravit nějakou anglickou            
výpravu do terénu.  

Kroužek je vhodný především pro žáky třetího trojročí, druhé trojročí po domluvě. 
Termín:  

Čtvrtek: 14.15 -15.15 (občas po domluvě déle, dle typu aktivity) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCfboiMz8tmoy0WHYNub-GJORa3kBZf3KRXMHz6TXUBnEpOA/viewform?c=0&w=1
mailto:martina.machanova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0sMayG1QAyyqGGJ6_wyBxuEeO2nm5al2ON6-tZMUNnSwfyg/viewform?c=0&w=1
mailto:martina.machanova@zsmontessori.net


Cena 1600,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 807, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Angličtina 3. trojročí zde 
 

MONTESSORI ENGLISH CLUB 
Martina Macháňová martina.machanova@zsmontessori.net 
Tento kroužek navazuje na tradici našich akčních English Clubů, které jsou specifické svou             
náplní i délkou. Club je dvouhodinový, abychom dokázali vystřídat aktivity od čtení,            
poslechu nebo úvodní debaty až po např. výtvarné provedení, uvaření něčeho dobrého,            
přípravu a demonstraci pokusů a nebo třeba dramatizaci úvodního tématu. Tematicky jsou            
tyto aktivity velmi různorodé, obvykle na začátku roku každý sdělí své přání a snažíme se               
program sestavit tak, aby na všechna přání došlo, nově budeme hodně čerpat z             
audionahrávek.  

Kroužek je hravý a tudíž vhodný pro první a druhé trojročí. 
Termín:  

Úterý nebo čtvrtek : 15.30 -17.30 (dle počtu zájemců v daný den) 
Cena 1900- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2017 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 806, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Montessori English Club zde 
 
 

SCIENCE CLUB - Level 1 - Easy English 
Steve Ridgill stevecridgill@gmail.com 
Native English speaker provides introductions and practical demonstrations of science topics.           
Children can try out simple experiments and pick up essential vocabulary.  
Termín: Úterý 14.15 -15.15 
Cena 1500,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 808, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Science Club 1 zde 
 

SCIENCE CLUB  - Level 2 
Steve Ridgill steve.ridgill@zsmontessori.net or stevecridgill@gmail.com 

Native English speaker provides talks, discussions, and practical demonstrations dealing with           
topics in general science and technology. Children should have English sufficient for            
understanding concepts.  
Termín:  

Čtvrtek: 14.15 -15.15 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQh0Ta6sOYE6P6aLoNXuTJmdLklz6hxsCT6oD5yHMCVVXJCw/viewform?c=0&w=1
mailto:martina.machanova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIMrFIxGRzBE4ypharFGLLdqGReVMc-RjANCIOzBk2dONqjQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCrNI-WlpeOQCpQcnJtlR9Nd8MDsBrTbW3dlxFEp0oyW4GJA/viewform?c=0&w=1
mailto:steve.ridgill@zsmontessori.net


Cena 1500,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 809, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Science Club 2 zde 
 
 

HRAJEME SI V NĚMČINĚ A S NĚMČINOU 
Viera Lukačová  viera.lukacova@centrum.cz 
Smyslem kroužku je probudit v dětech zájem o němčinu hravou formou. Na programu budou              
dětské hry v němčině. V průběhu pololetí budeme postupně tvořit vlastní sebeprezentaci a k              
hravému pojetí využijeme také úryvky originálních textů, písní, filmů. Výběr her a úryvků             
bude přizpůsoben věku a znalostem dětí. Děti se tak mohou učit slova a celá větná spojení                
přímo v akci prostřednictvím her. Dětem mohu na závěr pololetí zprostředkovat setkání s             
rodilým mluvčím. 
Termín:  

Čtvrtek : 14:15 - 15:15 pro pokročilé  
Čtvrtek : 14:15 - 15:15 pro začátečníky 

Cena 1000,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 804, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Hrajeme si v němčině zde 
 
 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA -  KOLOBĚH 
Lenka Chaloupka Hušková,tel: 724271170, pruhovanap@gmail.com 
Dětem z prvního trojročí nabízím cestu do hlubin jejich fantazie, Poznávat sebe sama,             
pomocí pohybu, zvuku, rozvoje vnitřní představivosti. 
Dramatická tvorba, založená na rozvoji povědomí o lidových tradicích a rituálech           
souvisejících s koloběhem roku. Tvořivá práce s pohádkou. 
Děti budou mít každý měsíc nové téma související s daným obdobím roku. Budeme pracovat              
na jednom příběhu či pohádce, všestranně ji rozvíjet a zkoumat. Důraz bude kladen na              
kolektivní tvoření, propojování rytmu, hudby a tance. 
 
Termíny: 

Pondělí 14:00 – 15:00    1. trojročí 
 
Cena 1600,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 817, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
 
Přihláška na Dramatický kroužek – Koloběh zde 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRnyU5Z43z5Z7B6S9V1umwspLlNPJS0z8uCz5EszLcHcC9yA/viewform?c=0&w=1
mailto:viera.lukacova@centrum.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeed2yT-2OiDH0Y9rAEkge3p8Fvkou3JrGrQQ__qS3wuJDN9g/viewform?c=0&w=1
mailto:pruhovanap@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xV6yaJWx89XyoEw2ywfkgxKozy_qBOEy6wPLF96G76FOfw/viewform?c=0&w=1


 

DRAČÍ DOUPĚ 
Monika Pulcová, monika.pulcova@zsmontessori.net, tel.: 736 681 115 
Dračí doupě je hra na hrdiny, při které hráči prožívají dobrodružný příběh pomocí vyprávění              
Pána jeskyně. Každý zastupuje jednu z postav, která má v podstatě neomezené možnosti, co              
dělat. Ve hře je prvek náhody, který určuje, jestli se postavě činnost povede, nebo ne. Při hře                 
sedí hráči v kruhu a povídají, příběh se odehrává ve fantazii hráčů. Hra zlepšuje              
komunikativní dovednosti, spolupráci ve skupině a rozvíjí fantazii. A samozřejmě si užijete            
spoustu zábavy a dobrodružství. 
Na kroužku budeme většinu času trávit právě hraním Dračího doupěte, ale pokud by byl              
zájem, je možné přidat i LARPové prvky – boj měkčenými zbraněmi, prožívání některých 
příběhů na živo. 
Kroužek je určený pro minimálně 6 a maximálně 8 dětí ve věku od 10 let (mladší děti po                  
dohodě). V případě většího zájmu je možné utvořit dvě skupiny. 
Jsem absolventka montessori devítiletky, nyní jsem ve třetím ročníku na gymnáziu s            
literárním zaměřením. Zajímám se o fantasy celkově – čtení, hraní her a věnuji se LARPu.               
Některé děti mě znají z příměstských táborů, kde jsem již několikrát zajišťovala herní             
program pro děti (mimo jiné i hraní Dračího doupěte o poledním klidu) nebo z dětského               
LARPu. Letos v září mi bude 18 let. 
Termíny:  

středa 15:00 – 16:00 (případně druhá skupina 16:00 – 17:00) 
Cena 800,- Kč za pololetí a dítě V případě 2 skupin 600,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do                   
30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010, specifický symbol 828, variabilní pětimístný            
symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Dračí doupě zde 
 
 

FLORBAL S MICHALEM 
Michal Hammer michal.hammer@zsmontessori.net 
Florbal je sport, který rozvíjí nejen individuální dovednosti hráčů, ale také týmového ducha.             
A to je hlavní náplní i našeho kroužku, ve kterém se děti mimo jiné naučí pravidla hry,                 
útočné i obranné herní kombinace a osvojí si práci s míčkem a hokejkou. Hodiny se skládají z                 
rozcvičky, tréninku a jsou vždy zakončeny zápasem, který mají děti ze všeho nejraději. 
V rámci kroužku proběhne i florbalový turnaj stejně jako minulý školní rok. 
Termín: pondělí 14.15 - 15.15 

  pátek  14.15 - 15.15  
 
Cena 900,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 815, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Florbal s Michalem zde 

mailto:monika.pulcova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf44AfmbYcvco6I5A4AYrmT5Q99-ShLuiP0v_i6YehVn0M7-A/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRkBkOJ1gEziXf6qZ209LSI_UG_LFP-Aj2Stu1YgHncnkgHg/viewform?c=0&w=1


 

MÍČOVÉ HRY 
Michal Hammer michal.hammer@zsmontessori.net 
V průběhu míčových her budou děti seznamovány se základy: basketbalu, volejbalu, házené,            
futsalu a taky nově se rozvíjející hrou zvanou KINBALL         
(http://www.kin-ball.cz/co-je-kin-ball ). V rámci této hry existují i různé žákovské turnaje!!           
Maximální počet dětí v kroužku je 15, hry budou probíhat v malé tělocvičně u nás ve škole. 
Termín:  

čtvrtek  14.15 - 15.15  
 

Cena 800,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 816, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Míčové hry zde 
 

ŽONGLOVÁNÍ  
Renáta Němečková - re.nem@centrum.cz 
Co to je žonglování : Žonglování je prastará dovednost. Zlepšuje koordinaci, soustředění,            
postřeh, prostorovou orientaci, rozvíjí spolupráci mezi mozkovými hemisférami a pozitivně          
stimuluje psychiku. Současně je také relaxací, meditací či terapií. A kromě toho všeho je              
zábavou. Žonglování je vhodné pro každého. Jste-li hraví a rádi zkoušíte nové věci, jste              
zváni.  
Přijďte si osvojit žonglování s míčky, diabolem, flowerstickem, kruhy, kontaktním míčem,           
kužely. Žonglovat se naučí každý.  
Kurzem Vás bude provázet zkušená lektorka Renáta Němečková. Žonglování se věnuje 17            
let. Podílela se na organizaci mezinárodních festivalů žonglování v ČR, tři roky intenzivně             
navštěvovala s organizací Múzy dětem dětské domovy, kde vyučovala žonglování, působila 5            
let jako lektorka žonglování v DDM Klamovka a 3 roky v KC 12, aktivně se účastnila na  
zahraničních festivalech žonglování ve Slovinsku, Německu a Maďarsku, vedla a vede           
workshopy pro děti i pro dospělé. 
A už pátým rokem vede kurz žonglování i u nás Na Beránku. Maximální počet dětí je 10 na                  
jedné lekci.  
 
Termín: úterý 14:00-15:00  
             čtvrtek  14:00-15:00  
 
Cena 1250,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 819, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Žonglování zde 
 

http://www.kin-ball.cz/co-je-kin-ball
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGPrlVh5wI0KWoVHXld2qULdnL002GfwWErPzYnTcSbCo1Ow/viewform?c=0&w=1
mailto:re.nem@centrum.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgd8GGB0gg1UZYRnqMjeXxfPAAE-O7jkF3PrBnvOhbQDxG4w/viewform?c=0&w=1


 

TANČÍM RÁD  

Darina Raková daross@seznam.cz 
Kroužek Tančím rád je určen pro všechny děti, které milují tanec, ve věku od 8 let. Děti se                  
naučí různým tanečním stylům, převážně současným světovým trendům, cítit a vnímat hudbu            
prostřednictvím celého těla a všechny styly propojí v choreografii, která je pozitivně motivuje             
a naučí vzájemně spolupracovat. Moderní světové taneční styly se neustále vyvíjejí nejsou            
svázané žádnými pravidly, naopak si zahrávají s myšlenkou co nejvíce propojit zdánlivě            
nepropojitelné, ale nejdůležitější je udržet si svůj feeling. Tančíme v zrcadlovém sále, nutné             
jsou pevné boty se světlou podrážkou. Max. počet dětí 15. 
Termín: 

úterý 14.00 - 15.00 začátečníci (1. -5.  třída) 
pátek: 14.00 - 15.00 pokročilí ( 6. - 8. třída) 

Cena 1000,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 820, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Tančím rád zde. 
 

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ 
Michaela Pavelková, michaela. pavelkova@zsmontessori.net 
 
Správné držení těla je nejlepší prevencí proti bolavým zádům a dalším zdravotním            
problémům. Hodinové rehabilitační cvičení bude zaměřeno na nápravu vadného držením těla           
(svalová hypotonie, skolioza, plochonoží atp.), ale také na odstranění příčiny. V hodině bude             
krom cvičení s vlastní váhou využívána také pestrá škála cvičebních pomůcek (velký            
gymnastický míč, overball, balanční plochy, tenisáky, elastické lano SM- systém). 
Cvičení je určeno spíše starším dětem (od 10ti let), cvičební jednotka bude přizpůsobena             
složení skupiny. 
Lektorka Michaela Pavelková má potřebné certifikáty pro vedení cvičení včetně kurzu           
neurovývojové stimulace. Minimální počet dětí 4, maximální počet dětí 8. 
Termín: 
               čtvrtek  14.15 -15.15h 
Cena: 1400,- Kč za dítě a pololetí. Cenu uhraďte nejpozději do 30. 9. 2018 na číslo účtu                 
2300489740/2010, specifický symbol 823, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte         
/nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/.  
Přihláška na Rehabilitační cvičení zde 
 

HRÁTKY S JÓGOU A RELAXACE PRO DĚTI 
 Lada Pilařová lada.pilarova@zsmontessori.net 
www.ladapilarova.cz 

mailto:daross@seznam.cz
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHbsIlkVPjm10nWZsejvrU2MiRk3oRnLJvUAF8hU-4Lv6PtA/viewform?c=0&w=1
mailto:pavelkova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxd5QJDhcdzqUit8LBFBErVBcU_Ka4rWgMwtQRtzIOOYCUNw/viewform?c=0&w=1
http://www.ladapilarova.cz/


 
Jedná se o cvičení a hry pro děti s prvky jógy podle systému Jóga v denním životě indického                  
mistra jógy Paramhanssvámí Mahéšvaranandy  
- Svítání od Pavla Klimeše a kol. Jedná se o 7 částí, které jsou vždy zaměřeny na různá                  
morální témata a poučnými příběhy (např. Na svět se jen usmívej, dobré věci lidem přej.) a                
pozicemi z jógy tzv. ásanami. Dále se učíme správně dýchat, protahovat, relaxovat a dokonce 
i masírovat. Děti se naučí také zpívat různé mantry v češtině, angličtině i hindštině. Naučí se                 

různé jednoduché techniky ke zvládání stresu a lepší koncentraci.  
Hodně jsem se inspirovala Montessori učitelkou a jogínkou Shakti Kaur Khalsou a moc ráda              
používám její anglické písničky se cvičením a dynamickou meditací, které mají velmi            
pozitivní ohlas u dětí /www.childrensyoga.com/. 
 
Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče, co všechno             
se děti naučily! Těšíme se na Vás!  
Určeno pro 1. a 2. trojročí, kapacita maximálně 10 dětí. 
Termín: bude vybrán podle počtu přihlášených dětí 
              pondělí nebo čtvrtek 16.00 - 16.45 
Cena: 1100,- Kč za dítě a pololetí. Cenu uhraďte nejpozději do 30. 9. 2018 na číslo účtu                 
2300489740/2010, specifický symbol 821, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte         
/nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška na Hrátky s jógou zde 
 
 

MALÝ KUTIL 
Michal Hammer michal.hammer@zsmontessori.net 
V rámci kroužku se děti učí zacházet s běžně dostupným nářadím (vrtačka, pila, pilník,              
šroubovák, kleště…atd.). Za použití nářadí děti vyrábí ze dřeva a železa různé předměty             
hodící se nejen do naší školy, ale i do Vašich domovů. Kroužek probíhá ve školní dílně.                
Kroužek je primárně určen pro kluky, ale mohou se přidat i holky.  
Otevření kroužku je podmíněno počtem přihlášených dětí. V případě malého zájmu se            
kroužek neotevře. Maximální počet dětí je 10.  
 
Termín:   úterý 14.15 - 15.30   
   
Cena 1400,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 814, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Malý kutil  zde 
 
 

KROUŽEK ZDRAVÉHO KUCHAŘSKÉHO UMĚNÍ  

http://www.ladapilarova.cz/
http://www.childrensyoga.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm1hGXoMSzdtT94uELLbOyW3NpuqkhgOvi-tWT8szvYVHRhw/viewform?c=0&w=1
mailto:michal.hammer@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdaAWmYLQ_Q6r1ScQAxgIuzu8dj88dbHQ3o84Cl4Lk7_WT41A/viewform?c=0&w=1


Lada Pilařová a občas se připojí Petra Hajzlerová 
lada.pilarova@zsmontessori.net 
V kroužku zdravého vaření se děti naučí připravovat chutné pokrmy české i mezinárodní             
kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou kuchyni – předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty,             
zdravější dezerty a během přípravy jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými            
zásadami a pravidly zdravé výživy. 
Také se dozví zajímavé informace o skladbě potravin a naučí se je vhodně kombinovat. Tento               
kroužek podpoří u dětí kreativitu, fantazii a snad i chuť pomáhat rodičům doma při vaření. 
Po přípravě jídla děti své kuchařské výtvory společně snědí a co zbyde, to si mohou vzít do                 
krabičky na ochutnání domů. 
Děti se naučí: 

Jak může být vaření jednoduché a zábavné 
Naučí se krájet a strouhat bezpečným způsobem a na závěr uklízet po vaření  
Připravovat předkrmy, polévky, hlavní jídla, zákusky, saláty i jednohubky 
Základy mezinárodní kuchyně a cizokrajných jídel 
Recepty na různé nápoje a drinky s použitím bylinek, ovoce a zeleniny 
Zvládnout základy stolování a gastronomie 

Doporučujeme pořídit dětem kuchyňskou zástěru, aby si neušpinili oblečení. 
 
Na závěr každého školního pololetí bude připravena ukázková hodina pro rodiče jako            
slavnostní hostina! Těšíme se na Vás! 
 
Vhodné pro 1. a 2.trojročí, kapacita maximálně 10 dětí. 
Termín:  pondělí 14:00-15:15   
                čtvrtek 14:00-15:15 
 
Cena 1450,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 818, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Zdravé vaření zde 
 

VČELAŘSKÝ KROUŽEK 
 
Mgr. Petr Dolenský a Mgr. Denisa Hladovcová vcelari@zsmontessori.net,  tel. 733764980 - Petr 

Ahoj, jmenuji se Petr a pracuji jako projektový manažer a          
pedagog environmentálních výukových programů pro     
školy v neziskové organizaci Asociace místních      
potravinových iniciativ, o.p.s., díky čemuž znám i školní        
zahradu Na Beránku a Janu Neumajerovou. Přes       
pedagogiku o včelách jsem se dostal před pěti lety k          
vlastnímu včelaření i absolvování dvouletého včelařského      
studia na SOU v Blatné. Včelařský kroužek považuji za         

mailto:lada.pilarova@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfARrdntoM9oCvFU4LTYm7nd5nm2zl8i6sprWbH5rlGb_Zdhw/viewform?c=0&w=1
mailto:david.cerveny@zsmontessori.net


dobrou příležitost, jak se podělit a sdílet zkušeností i znalosti z pestrého včelařského po-volání. Mám               
jednu ženu, tři děti a momentálně 15 včelstev na dvou stanovištích v Praze.  

 

Ahoj, já jsem Denisa a pracuji jako lektorka biologie a          
biologických programů pro všechny věkové kategorie a       
věnuji se popularizaci vědy v oblasti ekologického       
zemědělství. Ke včelaření jsem dostala během období       
“pražského vzdoru”, kdy jsem do Prahy dojížděla z        
chráněné oblasti, kde jsem měla maringotku se včelami.        
Přes jednoznačně vyznívající příjmení mě více než       
získávání medu fascinuje včely poslouchat, pozorovat a       
vnímat, i když k plastovým rámkům s čerstvě vytékajícím         
medem mám pozitivní vztah. Zajímá mě role včel v         
krajině, samotářské včely, čmeláci a také lidé, kteří se         
včelami žijí v souladu. V současnosti žiju bez včelstva         
zato s přítelem a kocourem.  

Náplň kroužku: V kroužku se budeme lektorsky střídat,        
některé dny budeme přítomni oba. Chceme se vámi na         

základě praktického vedení školních včel zabývat poznatky z různých oborů důležitých pro včelaření             
- historie, biologie, ekologie, zootechnika, zpracování včelích produktů). Těšíme se na společné            
zážitky při pozorování včel na česnu, v úle i na květech, pohledy přes čočky mikroskopu i výlety za                  
včelí pastvou. Ćeká nás také společná práce při výrobě úlu, stloukání rámků či vytáčení medu,               
získávání a zkoumání, ale také čtení i vlastní tvoření včelařských komiksů či videí. V zimě plánujeme                
v teple školy péci perníčky, vyrábět svíčky a masti, na jaře bychom rádi více vyráželi ke včelám,                 
nakvétající přírodě a v létě něco z toho stočili do podoby zlatavého medu. A rozhodně chceme hrát i                  
různé zábavné hry divadla nevyjímaje.  

Termín:  
pátek  14.15 - 15.45  

 
Cena 1200,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 822, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol, uveďte           
jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
Přihláška Včelařský kroužek zde 
 
 
 

EMPOWER THE CHILD – POHYBOVÉ HRY OTCŮ S        
DĚTMI 
 
Petr Diamant, petr.diamant@zsmontessori.net 
Určeno otcům a dětem z 1. a 2. trojročí. Program bude přizpůsoben věkovému složení              
skupiny. Minimální počet 7 otců + 7 dětí. Maximální počet 10 otců + 15 dětí. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf25zwhJlZwP4EMXf9kFVf0GdFf77q68gKibC_pyuwdYCe1uw/viewform?c=0&w=1
mailto:petr.diamant@zsmontessori.net


Empower the Child je unikátní metoda pohybových her, které harmonizují tělo i duši. Hry              
jsou zaměřené na upevnění důvěry, cílevědomosti, vůle, nastavení hranic a překonání strachu.            
Kontaktní hrou dochází k intenzivnímu generačnímu spojení dětí s dospělými a ukazuje, jak             
emočně a fyzicky vychovávat děti. 
Metodu Empower the Child vyvinul kozák, etnolog a psycholog Andrej Karimov, mistr            
Systema Sibirski Kazak. Lektor Petr Diamant je certifikovaným instruktorem této metody,           
facilitátorem mužských kruhů a woodcrafterským náčelníkem (více na        
https://www.skolakojota.cz). 
Termín:  

Čtvrtek 17:00 – 18:00 hodin 
 

Cena 3000,- Kč za pololetí (otec + 1 dítě). Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu                 
2300489740/2010, specifický symbol 829, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte         
(nemáte-li symbol, uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce). 
  
Přihláška EMPOWER THE CHILD zde 

  
FOTBAL S PETREM 
 Petr Diamant, petr.diamant@zsmontessori.net 
  
Fotbal dětem umožní aktivní odpočinek v přátelském kolektivu. Posílí fyzickou kondici a            
hlavně přinese radost ze hry. Tréninky budou zahájeny zahřátím, protažením a krátkou            
kondiční přípravou. 
Po úvodní přípravě následuje vždy samotná hra, na kterou se děti nejvíce těší. 
  
Termín:  

Čtvrtek: 14:00 -15:00 hodin 
  
Cena 1000,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 813, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol,          
uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
  
Přihláška FOTBAL S PETREM  zde 
 

HUDEBNÍ SOUBOR MUZIČKA 
Veronika Jiráčková, veronika.jirackova@zsmontessori.net 
Zpívání, muzicírování a hraní ve vokálně instrumentálním souboru je pro všechny děti, které 
už hrají na nějaký hudební nástroj a dokáží zahrát alespoň pár tónů (čtení not není 
podmínkou), a také těm, které na žádný hudební nástroj sice nehrají, ale rádi a hlasitě zpívají 
a chtěly by se ve svém umění dále rozvíjet v malém hudebním souboru.  

https://www.skolakojota.cz/
https://www.skolakojota.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv9QGJGbTUA2kb1zfCPKST3Hg4m8tF0poijPahoftu66UWLw/viewform
mailto:petr.diamant@zsmontessori.net
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdvcC9S-RoRzRFsIc4nY8EYlfWgce0t4xKnn92hd0wPIUk2w/viewform
mailto:veronika.jirackova@zsmontessori.net


Společná souhra rozvíjí vnímavost, umění naslouchat druhým a schopnost spolupracovat, 
zároveň dává možnost projevit svou individualitu a prezentovat se. Kromě toho nabízí rozvoj 
sluchových a intonačních schopností, rytmického a harmonického cítění a kultivovaného 
hudebního projevu. 
Budeme se společně toulat krajinami lidových písní českých, moravských, slovenských, 
balkánských, irských, a kdo ví, třeba nás hudba zanese i do vzdálenějších končin. 
Skrze písně budeme objevovat různé zvyky a tradice, rozličná nářečí a příběhy plné radosti, 
lásky i smutku, s jedinečností, s jakou nám je hudba dokáže zprostředkovat. 
Možná zkusíme i trochu improvizovat, ale hlavně se budeme radovat ze společného 
muzicírování. 
Repertoár z našich společných zkoušek uplatníme ve školním projektu Muzikanti Na 
Beránku i při samostatných malých koncertech. 
 
Maximální počet 15 dětí. 
 
Do přihlášky prosím napište, na jaký hudební nástroj Vaše dítě hraje a přibližnou úroveň jeho 
zvládnutí (např. do ZUŠ chodí půl roku, vybrnká písničku Sedíliška pod dubem; do ZUŠ 
chodí 4 roky, hraje etýdy a kratší skladbičky; do ZUŠ nikdy nechodil/a, ale doma si zkouší 
hledat akordy na kytaře a rád/a zpívá u táboráku).  
 
Termín 

Středa 14:00 - 15:30 
 
 
Cena 1200,- Kč za pololetí a dítě. Uhraďte do 30. 9. 2018 na číslo účtu 2300489740/2010,                
specifický symbol 830, variabilní pětimístný symbol Vašeho dítěte /nemáte-li symbol,          
uveďte jméno dítěte do zprávy pro příjemce/. 
 Přihláška zde 
 
 

Sportovní přípravka 
Jedná se o nabídku z atletického klubu, které můžete najít na jeho webových stránkách  
https://www.nenudimse.cz/, tomas.krupka@nenudimse.cz 
Co se u nás děti naučí 
Naše tréninky jsou zaměřené na atletiku, míčové hry, gymnastiku a týmové hry. 
Proč chodit do sportovní přípravky: 
Ve věku 6-13 let musí děti pohyb především bavit a musí si k němu vybudovat pozitivní                
vztah. Naše tréninky jsou zaměřené na všestranný pohybový rozvoj, během kterého dětem            
vštěpujeme základní motorické dovednosti. Děti, které u nás trénují, mají dobrý základ pro             
každý sport. V budoucnu je pouze na nich, zda se budou věnovat vrcholovému sportu nebo               
využijí tyto schopnosti v běžném životě. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRoOSprpMbQ7rSAJcKIb6WtWL56eWBB5SsU40MyeIfUoAZJg/viewform
https://www.nenudimse.cz/
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Tréninky v ZŠ Na Beránku budou vždy v pondělí a čtvrtek od 15:10 do 16:10 venku na                 
hřišti, od půlky listopadu (dle počasí možnost i dříve) pak oba dny v tělocvičně. První               
trénink bude 24.9., proto prosím ty, co chtějí abychom vyzvedli jejich děti v družině              
(pouze ZŠ Na Beránku), aby nám napsali jméno dítěte a z jaké družiny je. S ostatními                
bude sraz před vstupem do školy, poté se všemi půjdeme na hřiště. Příspěvky se budou               
platit v půlce října. Cena na pololetí je 2000Kč 2x týdně, 1500Kč 1x týdně.  
 
Tréninky budou probíhat dvakrát týdně. 
Cena 4 000 Kč/rok, 2000 Kč/půlrok 
Bližší informace přes Tomáš Krupka tel. 725 085 420, zatím není domluven termín s              
vedením školy. Přihlašujte se na webových stránkách klubu, odkaz zde Platby za             
sportovní přípravku přímo organizátorovi kroužku, informace na jejich webu. Viz info           
výše. 

 

https://www.nenudimse.cz/sportovni-pripravka/na-beranku-praha-4

