
OSTATNÍ KROUŽKY 

Název kroužku Intenzita Anotace kroužku 

Rybáři 1,5 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 6-15 let.  

Děti se učí rybařit, chodí i mimo areál. Na konci roku dostanou rybářský průkaz. 

V rybářském kroužku se učí poznávat rostliny a živočichy, poznávají život  

u vody, učí se rybářské zákony, ale také montáže a navazování háčku  

a rybolovné techniky. Možnost účasti na závodech a soutěžích. Hlavním 

mottem našich malých rybářů je "chyť a pusť". 

 

Dračí doupě pro 

nejmenší 
1 h/týdně 

 

Dračí doupě pro nejmenší ve věku 7-10 let. Dračí doupě je česká hra na hrdiny 

situovaná do fantasy světa, kde se z hráčů stanou hrdinové ovlivňující děj 

příběhu (Hobit/Pán prstenů). Z této hry budou vycházet jednotlivá pravidla, 

nicméně Dračí doupě pro nejmenší se bude odehrávat v dětem známých světech 

jako jsou Šmoulové, Jak vycvičit draky, 7T, Lví hlídka, Jurský svět a podobně. 

Děti si vytvoří svou postavu/svého hrdinu a s ním budou postupně procházet 

předem připravená dobrodružství. Postupně si tak budou své hrdiny vylepšovat. 

Nenásilnou formou si tak rozšíří znalost dalších pravidel potřebných  

k používání získaných schopností a dovedností.   

 

Dračí doupě 2 2 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 10-18 let. 

Děti se naučí základní pravidla hry na hrdiny Dračí doupě 2, učí se vžít do své 

postavy, snaží se pochopit jeho pocity a problémy. Vytváří nové nestvůry  

do bestiáře.  

 

Dračí hlídka 2 h/ týdně 

 

Kroužek je určen pro děti ve věku 10-18 let.  

Zažij fantasy na vlastní kůži! Staň se drsným válečníkem, tajemným 

alchymistou, nebo mocným kouzelníkem! Začít s tím můžeš právě teď! O co 

vlastně jde? O novou fantasy hru na hrdiny, ve které můžeš prožít mnoho 

epických dobrodružství. Vyzkoušej si být na čas třeba čarodějem a vládnout 

kouzlům, anebo v těle válečníka drtit monstra. 

 

Dobrotky 

v pondělky 
 1,5 h/ týdně 

 

Kroužek je pro všechny, kdo rádi vaří a jí. V kroužku se děti naučí připravovat 

chutné pokrmy české i mezinárodní kuchyně. Vyzkouší si teplou i studenou 

kuchyni - předkrmy, polévky, hlavní jídla, saláty, zákusky a během přípravy 

jídel se seznámí s etiketou stolování, hygienickými zásadami a pravidly zdravé 

výživy. Každý tak získá sadu receptů, které otestuje na vlastních chuťových 

pohárcích.  

 

Dramaťák 1,5 h/týdně 

 

Dramatický kroužek pro děti školního věku (7-15 let). Děti si formou 

dramatické hry osvojí lidské jednání, mezilidské vztahy, práci s divadelními 

prostředky, správnou výslovnost, pohybové aktivity, vyzkouší si monology, 

dialogy.  

V dramatické výchově se vychází z přirozené dětské napodobivé hry, která je 

založena na přeměně, v níž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, 

předměty, zvuky), stávají něčím nebo někým jiným než v realitě a vstupují do 

fiktivního světa, ve kterém je místo pro každého. V dramatickém kroužku 

najdou uplatnění děti hyperaktivní, které nemají trému a rády se předvádějí. 



Děti mírnější povahy se zbaví ostychu a naučí se osobní suverenitě a výraznému 

osobnímu projevu.  

Historický šerm 

začátečníci 
2 h/týdně 

 

Věková skupina: 10 - 18 let . Kroužek zaměřený pro nové klienty a začátečníky 

tohoto sportu. Zaměřený na 15 století. Základní techniky boje s 1,5 ručním 

mečem, holí, dýkou a boje beze zbraně. Frekventanti budou mít možnost 

vystupovat na různých akcích a přehlídkách. 

 

Historický šerm 

pokročilí 
2 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro ty, kdo již navštěvoval kroužek začátečníků v minulých 

letech. Dále budete zdokonalovat své dovednosti a učit se složitějším 

technikám. 

 

Šachy 1 h/týdně 

 

Šachy jsou vhodnou činností pro děti, neboť je učí koncentraci, trpělivosti, 

rozhodování a na rozdíl od jiných sportů je u nich kladen důraz na duševní 

rozvoj osobnosti. Lekce se zaměřuji na rozpoznání základních šachových vzorů, 

které lze nalézt i v partiích těch nejlepších na světě, a praktické hře. Získané 

dovednosti se následně projevují ve schopnostech kritického myšlení  

a zodpovědnosti za svá rozhodnutí na i mimo šachovnici. 

 

Šití pro děti 1,5 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti 6-15 let. V kroužku se děti postupně seznámí  

se základy ručních prací: šití, vyšívání, háčkování a drhání, známější pod 

pojmem makramé. Budou vyrábět ubrousky, látkové hračky, jehelníčky, tašky, 

háčkované ozdoby a hračky, náramky a dekorační předměty. Budou se věnovat 

také recyklaci, kdy z nepotřebného oblečení vyrobí třeba nákupní tašku.  

Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, posiluje trpělivost a přináší mnoho 

praktických dovedností do budoucna. Děti si své výrobky odnášejí  

po dokončení domů. 

 

Šití rodiče s dětmi 1,5 h/týdně 

 

Kroužek je určen pro děti od 5 let a jejich rodiče. V kroužku se postupně 

seznámíme se základy ručních prací: šití, vyšívání, háčkování a drhání, 

známější pod pojmem makramé. Budou vyrábět ubrousky, látkové hračky, 

jehelníčky, tašky, háčkované ozdoby a hračky, náramky a dekorační předměty. 

Budeme se věnovat také recyklaci, kdy z nepotřebného oblečení vyrobíme třeba 

nákupní tašku. Pojďte tvořit společně se svými dětmi! 

Kroužek rozvíjí jemnou motoriku, posiluje trpělivost a přináší mnoho 

praktických dovedností do budoucna. Děti si své výrobky odnášejí po 

dokončení domů. 

 

Youtubering 1 h/týdně 

 

Baví tě sledovat videa na internetu a zajímá tě svět Youtube? V našem kroužku 

se naučíš vytvořit vlastní videa, natáčet budeme na fotoaparát, GoPro kameru  

i na telefon. Dozvíš se, jak pracovat s programem na úpravu videí, jak video 

astříhat na PC, přidat hudbu či efekty. Ukážeme si vychytávky, programy  

a APPky, které jsou legálně ke stažení. Youtubering však nejsou jen videa, je to 

práce mnoha dalších lidí, kteří mají různé role - herec, střihač, režisér, 

scénárista, kostymér, kameraman. V neposlední řadě budeme kriticky hodnotit 

obsah videí, které se na Youtube nacházejí. 

 
 


