
KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017   
 
Platbu na číslo účtu: 7034-388028359/0800, V.S. RČ dítěte, text platby: jméno, kroužek 
zároveň s platbou poslat přihlášku na kancelar@zsdobrichovice.cz (uvést jméno a třídu, jaký 
kroužek) 

 
Hrátky s Aj vede Kateřina Hejná 
- pro děti prvních a druhých tříd 
- pondělí 15:00-15:45 
- Cena: 2.000,- Kč na celý rok 

 

 
 

Za pomoci interaktivních cvičení, písniček a herních aktivit se děti seznámí se základní slovní 
zásobou. Naučí se písničky, říkanky, herní aktivity, které jim usnadní objevit nový jazyk. 
Pracovní listy si budou zakládat do desek, a tím si budou tvořit svou „knihu“. Pro efektivitu 
doporučuji domácí přípravu a odkazy z hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tančím, tančíš, tančíme vede Kateřina Hejná 
 

- pro děti od prvních do pátých tříd 
- pondělí 14:15-15:00 v aule  
- Cena: 2.000,- Kč na celý rok 

 
 

   

 Děti se seznámí s různými tanečními styly, základem budou moderní písničky, děti 
projdou pohybovou průpravou, naučí se různé choreografie, vyzkouší si roli tanečníka, 
ale i choreografa, zúčastní se různých workshopů, vyzkouší si i Zumbu. 

 
 
 
 
PC KROUŽEK 
 
Termín vždy v pátek 
2. třída    14.00 – 14.45 
3. třída 15.00 – 15.45 
4. třída 16.00 – 17.00 
5. třída 17.00 – 18.00  
 
Přihlášky 
Aleš Liber, lektor 
Tel. 602395228 
lektor@pcakademie.cz 
www.pcakademie.cz 

 

 



PROGRAM  
2. a 3. tř. - Začínáme s PC a Internetem 4. a 5. tř. - 
Ovládáme PC a Internet  
 
CENA  
2. a 3. tř. - 60,- Kč/hod. 4. a 5. tř. - 80,- Kč/hod.  
 
 
 
Rytmik Dětem 
 
www.rytmik-krouzky.cz  
 
 
Bojové sporty a základy sebeobrany - čtvrtek 15-16 hod, cena kroužku 800Kč/pololetí 
  
Všechny kroužky začínají druhý týden v říjnu. Děti se budou opět přihlašovat přes naše 
internetové stránky a platba kurzovného na jedno pololetí proběhne v říjnu (až kroužky 
začnou).  
 
 
 
Středisko volného času Všenory 
 
Keramika pro děti i dospělé 
 
http://www.svcvsenory.cz/ 
 
 
Filmová škola Dobnet 
Přihlas se na filmovou školu a staň se kameramanem, režisérkou, střihačem, vizážistkou... 
Přípravka pro zájemce o filmovou a televizní tvorbu. 
Víkendové kurzy vedou zkušení profesionálové. 
Studium klade důraz na praktické dovednosti. 
Kvalifikace pro zaměstnání ve filmu, televizi a reklamě. 
Příprava na studium středních a vysokých škol. 
 
Podrobné informace o škole a studiu na filmovaskola.cz 
Sleduj nás na facebooku / filmovaskolarevnice 


