Je nová inovativní vesnická škola, která byla otevřena nově ve školním roce 2017 / 2018 v obci Chříč. Ve školním roce 2018 / 2019 pořádá naše škola
ODPOLEDNÍ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro širokou veřejnost.

Během měsíce ZÁŘÍ 2018 nabízíme OTEVŘENÉ HODINY těchto kurzů pro děti i rodiče. Přijďte se podívat, seznámit se s
lektory a náplní volnočasových aktivit, ať vyberete tu pravou!

Muzikoterapie a muzikohrátky se Zdeňkem Drahošem
Muzikoterapie pro děti od 6 let (1. stupeň), 14:00 - 15:00
Muzikoterapie je metoda, která všestranně rozvíjí osobnost dítěte a podporuje jeho vývoj
s využitím jeho přirozené muzikálnosti. Důležitou součástí je nejen melodická složka hudby (zvuky, tóny a zpěv), ale i rytmus, často ve spojení s pohybem.
Muzikoterapie cíleně pracuje také s aktivizací, rozvojem řeči, schopností koncentrace, sebeuvědoměním, sebevyjádřením, spoluprací a komunikací ve skupině a
pomáhá řešit obtíže spadající do oblasti speciální pedagogiky. V rámci setkání děti zažijí různorodé muzikoterapeutické aktivity (od rytmických, přes pohybové,
improvizační, poslechové až k relaxaci), zahrají si na muzikoterapeutické nástroje a zažijí skupinové bubnování na africká djembe.

Muzikohrátky pro rodiče a děti od 4 let, 15:30 - 16:15
Muzikohrátky rodičů s dětmi jsou především o společném prožívání hudby, muzicírování, bubnování a relaxaci. Cílem je probudit v dětech přirozený zájem o hudbu,
postupně a nenásilně rozvíjet jejich hudební vnímání, pěstovat rytmické cítění, sluch i hlas. Společné hraní také prohlubuje vztah a schopnost komunikace mezi
rodičem a dítětem.
(poté herna pro děti, možnost posezení při kávě, čaji)

Případné dotazy na muzikoterapeuta Zdeňka Drahoše na tel.: 777 828 665
KDY: VE STŘEDU 1x za 14 dní
CENA: muzikoterapie 900 kč za pololetí/muzikohrátky 900 Kč za pololetí
UKÁZKOVÁ HODINA: 12.září od 14 hodin (nutné se přihlásit předem tel.: 739967 670)

Keramika se Sandrou Hoškovou
Keramika pro děti od 6 let 14:00 – 15:00
Keramika pro děti od 3 - 6 let s rodiči či bez nich od 15:10 – 16:10
Keramiku jsem objevila, jako dítě v LŠU a od té doby se stala mou zálibou, ale zároveň i prací. Mám keramickou dílnu v Kublově, kde si hlínu tzv. ošahaly i mé čtyři
děti. Proto vím, jak dobře působí práce s hlínou na dětskou tvořivost a zručnost. Kurzy keramiky jsou místem, kde se rozvíjí osobnost dítěte příjemným způsobem, je
to vlastně hraní si s hlínou...prvotní je nápad…myšlenka, kterou si děti snaží zhmotnit, a tím zjišťují hranice prostorovosti. Možnosti práce s hlínou jsou pestré, od
modelování, plátování, točení na kruhu, dekorování vypichováním, nalepováním, vykrajováním až po závěrečné barvení keramiky engobováním či glazováním. Děti se však
současně učí trpělivosti, protože proces tvoření od nápadu po výsledný vypálený výrobek, chvíli trvá. A napětí při otevírání pece po výpalu má také hodně do sebe!

KDY: každý ČTVRTEK
CENA: 1000 Kč za pololetí
UKÁZKOVÁ HODINA: 13.září od 15 hodin

Cirkusová škola a školka s Andreou Vernerovou a Janem Kulhánkem
Cirkusová škola pro děti 6 - 13 let od 14:00 – 15:00
Cirkusová školka pro děti 3 - 6 let s rodiči či bez nich od 15:15 – 16:15
Vcirkusové školce a škole se zábavnou formou naučíme základy cirkusových dovedností. Formou pohybových her zlepšíme koordinaci pohybu, rovnováhy a budeme
rozvíjet motorické schopnosti. Naučíme se základy akrobacie a gymnastiky, párové akrobacie a lidských pyramid. Budeme točit stalířem, poi, tyčí nebo obručí.
Vyzkoušíme různé žonglování smíčky, kruhy nebo kuželkami, a další techniky.

KDY: V PONDĚLÍ 1x za 14 dnů
CENA: 1200 Kč za pololetí
UKÁZKOVÁ HODINA: 13.září od 14 hodin

Multisport – horolezení s Jakubem Havlíčkem
Lezení pro děti od 6 let v čase 14:00 – 15:00
Multisportovní odpoledne pro děti se zájmem o lezení. Formou her, protahováním i posilováním, děti všestranně rozpohybují a sformují své tělo, ale i ducha. Naučí se
základům uzlování, jištění a bezpečnosti. V rámci kroužku horolezení návštíví např. Alkazar v Srbsku nedaleko Berouna.

KDY: V PÁTEK 1x za 14 dní
CENA: 500 Kč za pololetí
UKÁZKOVÁ HODINA: 27.září od 14 hodin

AIKIDO s Milanem Baliczem
Bojové umění pro děti od 5 let
Aikido je japonské umění sebeobrany, založené na myšlence neagresivity. Je to cesta života, která sjednocuje energii života, způsob jak být v harmonii sám se sebou
i se svým okolím. Podporuje rozvoj vlastních mentálních i fyzických kapacit každého jedince.

CENA: dle zájmu
UKÁZKOVÁ HODINA: 24.září od 15 hodin

Další možné volnočasové aktivity v naší škole (dle zájmu):
Divadelní kroužek s Janou Jakubíčkovou
Divadlo pro děti od 5⁺let v čase 14:00 – 15:00
KDY: VE ČTVRTEK 1x za 14 dní
CENA: 500 Kč za pololetí

Francouzština s Markétou Tesárkovou
Pro děti školního věku – čas upřesníme
KDY: každý týden (V PONDĚLÍ nebo VE STŘEDU – bude upřesněno)
CENA: 1000 Kč za pololetí

Truhlárna s Kačkou Kroupovou
Pro děti školního věku (skupina max. 5 dětí) v 16:10 – 17:10
KDY: V ÚTERÝ 1x za 14 dní
CENA: 500 Kč za pololetí

Všechny kurzy začnou začátkem měsíce ŘÍJNA
(přihlášení do kurzů možné emailem kdykoliv nebo telefonicky, vždy v době od 9:00 – 12:00 a od 16:00 – 18:00 ve všední dny viz. kontakt níže)

Rodiče při čekání na skončení kurzu mohou využít vestibul školy, školní knihovnu, dětský koutek,
uvařit si kávu, čaj…

Hlína, pohyb, cirkus, hudba, setkání –
rodiče a děti, jste u nás vítáni!
Základní škola Pivoňka,
Chříč 23, 331 43 Chříč
Kontaktní osoba: Kateřina Kroupová, mail: kathez@seznam.cz, tel.: 739967670,
www.skolapivonka.cz

