
SVČ Pro dětský úsměv z východních Čech • sídlo: Vrchlického 582/18, Hradec Králové • kancelář: Klášterní 54,
     Pardubice • tel.: 777 280 288, e–mail: vychodni.cechy@krouzky.cz, web: www.vychodnicechy.krouzky.cz     

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotky z kroužků, informace o tom, co všechno na nich děláme,  a online přihlášky najdete na www.vychodnicechy.krouzky.cz. 

Těšíme se na školní rok plný dětské radosti.

Proč se dětem na kroužkách líbí? A co jako rodiče oceníte nejvíc?
Baví je. Stejně jako nás. 
Kroužky učí nadšení lektoři, kteří to s dětmi umí. Fakt.
Tvoří, objevují, sportují, zpívají, tančí…  a hlavně si hrají,
protože dětský talent a osobnost rozvíjíme právě hrou.
Těší se na vystoupení pro rodiče.
Vyzvedneme je ve třídě nebo družině a po lekci předáme
zpět.

Po každé lekci přijde e-mail, co jsme dělali a co bude příště.
Náplň lekcí připravuje odborný metodik a dohlíží na
lektora.
Začínáme v říjnu a platí se pololetně. Dostali jsme pochvalu
od školní inspekce a medaili MŠMT.
Kdyby se snad vašemu dítěti na první lekci nelíbilo, do pěti
dnů ho můžete odhlásit a vrátíme vám peníze.

Ceny jsou za pololetí.

hip hop a street dance 5.-7. třída 1.250 Kč

Rytmus, muzika, tanec a zábava to je hip hop! Základem hip hopu je improvizace, kdy tanečník spontánně reaguje na hudbu, která zrovna
hraje. Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora se děti zábavnou formou učí vnímat rytmus, cítit hudbu, zvyšují svůj pohybový
rozsah a rozvíjí celkovou koordinaci těla. V návaznosti na hudební předlohu společně připravují choreografii, kde mimo jednotlivých
variací zkoušejí i free-style a formují tak svou taneční osobnost. 

Divadlo a dramatická výchova vychází z přirozené dětské hry „na něco" nebo „na někoho". Metody, které v kroužcích používáme, umožní
dětem nahlédnout do příběhu zevnitř, vnímat a prožívat ho všemi smysly, přinášet do vyprávění své podněty a tím ovlivňovat děj. 
Součástí náplně tohoto kroužku bude nácvik dýchání, mluvení, smíchu i pláče, zpívání a pohybu v prostoru. 

83 Kč / lekce 

hip hop a street dance 1.-4. třída úterý 14:30–15:30
1.250 Kč

83 Kč / lekce 

úterý 15:40–16:40

divadlo a dramatická výchova 2.-7. třída 1.150 Kč
77 Kč / lekce pondělí 14:30–15:30

Rytmus, muzika, tanec a zábava to je hip hop! Základem hip hopu je improvizace, kdy tanečník spontánně reaguje na hudbu, která zrovna
hraje. Pod vedením zkušeného a kvalifikovaného lektora se děti zábavnou formou učí vnímat rytmus, cítit hudbu, zvyšují svůj pohybový
rozsah a rozvíjí celkovou koordinaci těla. V návaznosti na hudební předlohu společně připravují choreografii, kde mimo jednotlivých
variací zkoušejí i free-style a formují tak svou taneční osobnost. 

VYBERTE SI Z KROUŽKŮ VE VAŠÍ ŠKOLE   ZŠ KOLÍN 5 OVČÁRECKÁ 
          Online přihlášky na www.krouzky.cz, vychodni.cechy@krouzky.cz, 777 352 263 
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