Středisko volného času

Česká Skalice
Nabídka zájmových kroužků
pro školní rok 2018/19
Zápisy se konají od 24. do 27. září 2018
každý den od 14 do 17 hodin
v přízemí Bája – Husovo náměstí 3, Česká Skalice
Při zápise obdržíte informaci o vedoucím kroužku,
o dni a hodině schůzek, o ceně apod.
Doporučujeme při zápisech účast rodičů.
kroužky označené
* nabízíme odvádění dětí z českoskalické školní družiny
** den a hodina kroužku bude stanovena až po zápise
Zahájení činnosti kroužků je od 1. října 2018

Pro děti:
Barunka - pro děti od 4 let
po, st
15,30
/dětský folklorní soubor; pohybová, taneční a pěvecká průprava
Hopík – pro děti od 2 let v doprovodu rodičů
st
10,00
/pohybové a rytmické hry, veselá říkadla, hra, tvoření, opičí dráhy
Keramika - pro děti s rodiči
út
16,15
/hezké výtvory z keramické hlíny, různé pracovní postupy, glazování
Taneční kroužek - pro předškoláky
pá
15,30
/základy různých tanečních kroků, choreografie, hudba + pohyb + hry
Šikovné ručičky - pro děti od 5 let
čt
15,30
/keramika, vaření, lepení, stříhání, malování, kreslení, grafika apod.

Pro žáky základní školy i středoškoláky:
Akordeon (pro začátek možno zapůjčit nástroj) individuální rozvrh
/individuální výuka hry na tahací harmoniku
Aerobik (nesoutěžní)
čt
18,30
/pro starší děti, kondiční cvičení, posilování a protahování při hudbě
Astronomický kroužek - 1x za 14 dní
út
17,00
/astronomie, kosmonautika s odborníkem z úpické hvězdárny
Barunka*
po, st podle oddělení
/dětský folklorní soubor; pohybová, taneční a pěvecká průprava
Bubnování
út
16,00
/společné bubnování, bubny a perkuse; nástroje budou k dispozici

Dárečkování + Šperkování
st
13,30
/drobné dárky, šperky, dekorace, práce s různými materiály
Fotografický kroužek**
/jak lépe fotit; podmínkou je vlastní fotoaparát nebo mobil s fotoaparátem
Hip hop
pá
16,00
/základní i složitější kroky, společná tvorba tanečních sestav
Hračička*
po
15,00
/stolní hry, turnaje ve fotbálku, výroba vlastních her a hraček
Jóga**
/cvičení, relaxace; správné držení těla, dýchání, harmonie osobnosti
Keramický kroužek*
út,
15,00
/práce s keramickou hlínou, různé pracovní postupy, glazování
Keramický kroužek
čt
16,30
/práce s keramickou hlínou, různé pracovní postupy, glazování
Keramika pro pokročilé
út
17,30
/pro ty, kteří již mají s keramikou zkušenosti; volná tvorba, točení
Klavír
individuální rozvrh
/individuální výuka hry
Kytara folková a trampská
individuální rozvrh
/individuální výuka hry, akordy, doprovod táborových, lidových písní
Kytara klasická
individuální rozvrh
/individuální výuka hry na kytaru podle not
Loutkové divadlo
st
14,45
/loutková představení s vlastnoručně vyrobenými loutkami
Mlsná vařečka
st
15,00
/základy studené i teplé kuchyně; co si uvaříte, to si sníte
Modelářský kroužek
pá
16,00
/lepení plastikových modelů letadel, lodí apod., účast na soutěžích
Moderní tanec* - mladší
út
15,00
/moderní hudba; pohybová výchova, tvorba a nácvik choreografií
Moderní tanec - starší
út
16,00
/moderní hudba; pohybová výchova, tvorba a nácvik choreografií
Němčina** rozdělení dle pokročilosti
/výuka německého jazyka; konverzace; případně doučování
Příprava na talentové zkoušky ve výtvarném oboru**
/pro žáky, kteří se budou hlásit na SŠ s výtv. a pedagog. Zaměřením
Psaní všemi deseti** (v ZŠ Česká Skalice)
/naučíte se dovednost, která se vám bude hodit při práci s PC
Souborová hra**
/pro ty, kteří chtějí uplatnit dovednost hry na svůj hudební nástroj
Stepování - taneční klub Klap
čt
17,00
/clogging, atraktivní stepování pro dívky i chlapce; pohyb, rytmus
Šachy*
po
15,00
/výuka hry, šachové souboje, možnost účasti na soutěžích
Šikulka* - pro žáky 1. stupně ZŠ
čt
14,15
/keramika, vaření, lepení, stříhání, malování, práce s různým materiálem
Taneční kroužek - pro prvňáčky
pá
15,30
/základy různých tanečních kroků, choreografie, hudba + pohyb + hry
Viola da gamba (pro začátek možno zapůjčit nástroj) individuální rozvrh
/individuální výuka hry na smyčcový nástroj z období renesance a baroka
Výtvarný kroužek*
po
15,00
/malba, kresba, grafické techniky; techniky známé i nové, netradiční
Výtvarný kroužek
pá
14,00
/malba, kresba, grafické techniky; techniky známé i nové, netradiční
Zobcová flétna sopránová, altová, příčná flétna individuální rozvrh
/individuální výuka hry

Dále nabízíme:
Keramické kroužky v obcích:
po, út, st, čt odpoledne
Černčice, Chvalkovice, Nahořany, Studnice – v základních školách
/pro děti, rodiče s dětmi, mládež i ostatní zájemce o keramickou tvorbu
Moderní tanec v ZŠ Studnice (v sokolovně)
čt
15,30
/moderní hudba; prvky tanců disco, hip hop apod.; choreografie
Babičky (www.barunka.org), koná se v Báju
st
13,00
/pohybové a taneční aktivity vhodné pro 60+, uvítáme i muže :-)

Pro mládež, rodiče a ostatní dospělé zájemce:
Aeroball
po
18,30
/pro všechny věkové i váhové skupiny, aerobní cvičení s prvky jógy
Aerobik
čt
18,30
/kondiční cvičení, posilování a protahování při hudbě
Akordeon (pro začátek možno zapůjčit nástroj)
individuální rozvrh
/výuka hry pro začátečníky i pokročilé, společné hraní písní různých žánrů
Angličtina
zařazení do rozvrhu dle pokročilosti
/s rodilým mluvčím mluvícím česky; gramatika, konverzace
Keramika pro pokročilé
út
17,30
/pro ty, kteří již mají s keramikou zkušenosti; volná tvorba, točení
Marineta
pá
19,30
/tančíme standardní a latinskoamerické tance
Meridiánová cvičení, prvky jógy
po
17,30
/protažení těla a energetických drah pomáhající při potížích s páteří
Patchwork - 1x za 14 dní
st
15,30
/kurz, při kterém si ušijete různé výrobky; šicí stroje jsou k dispozici
Pěvecké sdružení Pěnice
st
18,00
/s radostí přivítáme nové zpěváky, muzikanty všech generací
Pilates s Katkou, Pilates s Pavlou
út, st 17,00 a 18,00
/cvičení rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a dýchání
Senzomotorika
st
9,00
/pohybové cvičení pro všechny generace, zlepšení svalového systému
Step - clogging
čt
17,00
/atraktivní stepování s dvojitými plechy, pro začínající i pokročilé
Šmikuranda
út
18,00
/lidová muzika; lidové písně, folklor, tradice; veřejná vystoupení

Informace o cenách:
Podrobné informace ke kroužkům, o cenách apod. budou podávány při
zápisech, proto doporučujeme účast rodičů. Po zápise může dojít ke
změnám termínů dle přání účastníků.
Orientační ceny, platby: Příspěvek na činnost většiny kroužků činí 480 - 640
Kč za celý školní rok, příspěvek na keramické kroužky 800 Kč, na individuální
hudební kurzy 660 Kč za tři měsíce, na pohybové aktivity pro dospělé 420 Kč
za tři měsíce. Ceny všech zájmových kroužků najdete na www.svcbajo.cz.
Platba se provádí do 31. 10. 2018, případná druhá platba do 31. 1. 2019, a to
převodem na účet 1183567329/0800; pokyny k placení poskytneme písemně
při zahajovacích schůzkách. Při přihlášení do třetího kroužku poskytneme
dětem slevu 480 Kč. O dalších případných slevách se informujte v kanceláři.
Činnost většiny kroužků probíhá od 1. října 2018 do 31. května 2019. Odhlásit
se z činnosti může účastník jen z vážných důvodů, a to písemně.

Těšíme se, že i Vy u nás zajímavě strávíte svůj volný čas!

