Externí kroužky
Nepoužívejte přihlášky školy

1. Hra na housle

Kamila Dolečková – absolvent Státní Konzervatoře v Praze, obor housle

Individuální výuka pro začátečníky i pokročilé.
Výuka je zaměřena nejen na hru na nástroj, ale i základy hudební nauky a rozvoj hudebnosti zábavnou,
hravou formou.
Pro žáky 1. i 2. stupně
Individuální výuka bude probíhat 1x-2x týdně vždy po 15 hod. v úterý a ve čtvrtek dle individuální domluvy.
Hra v orchestru – v kapele bude vždy ve čtvrtek 15:10 -16:00 hod. (hra v kapele je vhodná pro děti, které
alespoň rok hrají na housle).
Cena: individ. výuka: lekce 45 min. - 350,- Kč
lekce 30 min. - 300,- Kč (pro předškolní děti a 1. tř. - začátečníci)
lekce 30 min. + orchestr (kapela) 350,- Kč
Přihlášky na mail: kamila.doleckova@zscermaka.cz
Tel. kontakt: 777 086 19

2. Náboženství

3. Bricks 4 Kidz – Lego kroužek
Vzdělávací kroužek Bricks 4 Kidz® (LEGO® kroužek)
Bricks 4 Kidz® je koncept vzdělávání formou hry pro děti ve věku od 6 do 11 let. Děti staví z kostiček LEGO®
modely (většinou mechanizované) speciálně vymyšlené architekty a inženýry a přitom se dozvídají nové
věci. Kroužek se koná od října, vždy v pondělí od 15.30 - 16.20h ve škole. Minimální počet dětí je 8,
maximální počet 14.
Cena 2100 Kč do ledna 2023. Na kroužek je možné čerpat příspěvek 600 Kč v rámci projektu Aktivní město.
Přihlašování na https://b4kpraha6.auksys.com/master/index.php
Na hodinu si lektor donese stavebnicové sady Brick 4 Kidz® speciálně sestavené z kostiček LEGO® Classic a
Technic. Během kroužku děti staví modely podle tematických okruhů například: vynálezy, stroje, stavby,
zvířata, přírodní síly, dopravní prostředky, fyzikální zákony, poznávání vesmíru a dozvídají nové poznatky
z oblasti: vědy, techniky, strojírenství a matematiky (STEM koncept). Tyto poznatky děti snadno použijí
později i třeba ve škole. Děti pracují ve dvojicích a rozvíjejí tak své komunikační schopnosti a učí se
vzájemné spolupráci.Témata ani modely se během školního roku neopakují.

Koncept Brick4 Kidz® se řídí heslem: učíme se, stavíme a hrajeme si s kostičkami LEGO®.

