
 

 

 

Název kroužku Kdo ho vede Kontakty Kde a kdy 
Datum 

zahájení 
Cena 

Flétnohraní 
Anička 

Černohlávková 

anna.c@volny.cz 

730 143 443 

po domluvě s 

přihlášenými 

po domluvě s 

přihlášenými 

po domluvě s 

přihlášenými 

Pro začátečníky - skupinka max. 6 dětí, budeme si hrát s flétnou i na flétnu: hry pro správný nácvik dýchání, pro držení těla při hraní, pro 

správnou techniku hraní (rozcvičení jazyka, prstů atd.), budeme hrát jednoduché písničky podle sluchu, noty se budeme učit nejdřív v 

druhém pololetí. 

Pro pokročilé – ti, co chodili minulý rok a nebo ti, co už umí základní tóny. 

Skupinky max do 3 dětí. Budeme se učit hrát podle not, podle složení skupinek můžeme hrát dvoj-trojhlasně, případně s klavírem. 

Vlaštovka, 

dramatický 

kroužek 

Tom Sukup 
Sukup.art@gmail.com 

737472463 

Bezručka 

pondělí 

14:00 – 15:30 

zatím 

nezahájeno 
500 Kč 

Vlaštovka se musí připravit na dlouhou cestu. Vydává se do světa. Je ladná, bystrá, hbitá plynoucí ve větru a vždy se zase vrací domů. 

Svět je jako divadlo. Každý v něm máme nějakou roli. V divadelním kroužku se pomocí dramatických her a cvičení seznámíme s 

hercovým nástrojem. Tím je hercovo tělo a mysl. Čeká nás klasická dramatická výchova plná her, propojená s technikami dýchání a ásán z 

Jógy v denním životě. Podle dynamiky skupiny může vzniknout příprava na vystoupení, které by mohlo být jakousi koláží toho čím si za 

celý školní rok projdeme. Mým cílem je inspirovat vlaštovky k přípravě na let světem a pomoct jim v hledání jejich role ve světě.  

Pro děti od 6-ti let, kapacita 12 dětí. Budu vyžadovat disciplínu a účast při cvičeních a hrách, zároveň se setkáte s velkou mírou prostoru, 

určenou k přípravě scénky, improvizace, nebo nějaké legrace ve dvojicích či ve skupině. 

Pozn. 21.10. 2019 kroužek nebude. 

Jiu Jutsu a 

MMU, bojové 

umění. 

Tom Sukup 
Sukup.art@gmail.com 

737472463 

Bezručka 

pondělí 

16:00 – 17:30 

pondělí 

16. 9. 2019 
500 Kč 

Lekce budou určeny pro děti i rodiče. 

Techniky převážně vychází z japonského Jiu Jutsu (také Aikido, Kempo a Ninjutsu). 

Aikido je jedno z nejvhodnějších bojových umění pro děti už od 4 let. Posiluje tělo a sebevědomí. Naučí bránit se, ukáznit se a prosadit. 

Vede k touze po vzdělání a kultivaci. Napravuje mnohé fyzické a psychické dysfunkce (např. problémy s motorikou, poruchy pozornosti). 

Rodiče mohou cvičit s dětmi, nebo na ně dohlížet.  

Náplň kroužku: 

• pádové techniky a základní akrobatické prvky (hvězda, kotouly, stojky) 

• posilování  

• chůze a pohybové vzorce, hody, podmety, páky a úderové techniky, kryty, úhyby 

• dechová cvičení 

• základy sebeobrany, strategie 

Posílení koncentrace, rozpouštění strachu, získávání odvahy a odhodlanosti, cílevědomost. Intuice. Postřeh. Koordinace. Uvolnění 

přetlaku, sebeovládání. Komunikace.  

Kurz je určen pro děti od 7 let. Děti do 6 let (včetně) pouze s doprovodem rodičů.  

Na hodinách vyžaduji disciplínu a zapojení se do cvičení. Flákání a odbíhání od cvičení za účelem jiné činnosti není žádoucí. V případě 

dodržování pravidel, na kterých se domluvíme, budu nechávat prostor pro volné cvičení a sdílení technik. 

Maximální kapacita 20 dětí (20 cvičících). 

Pozn. 21.10. 2019 kroužek nebude. 

Náboženství Marie Vozdecká 
vozdecka.marie@gmail.com 

728 883 931 

Líska 

úterý 

13:30 – 14:20 

úterý 

10. 9. 2019 
dobrovolný 

Kroužek náboženství se zaměřuje na nauku římskokatolické církve. V letošním roce budou také rozvíjena témata starších ročníků 

(především podle metodiky 4. ročníku). Věnovat se budeme jak Starému, tak i Novému zákonu. Děti poznají nové příběhy i příběhy, které 

již znají a budou u nich nacházet jiný rozměr. Důraz je kladen na přenos do osobního života. Na děti čeká práce s biblickými texty, práce 

samostatná i ve skupinách, zážitkové učení, atd. Podle počtu přihlášených bude možná skupina rozdělena na starší a mladší. 
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Globe 
Zuzana 

Kostřicová 

zuzana.kostricova@skolazahrada.cz 

736 441 799 

Bude upřesněno 

úterý 

14:00 – 15:30 

zatím 

nezahájeno 
500 Kč 

GLOBE - badatelský kroužek, sledování, měření a vyhodnocování různých parametrů prostředí klem nás. Dotkneme se meteorologie, 

hydrologie, pedologie i botaniky. Kroužek je součástí zapojení do mezinárodního programu GLOBE zaměřeného na rozvoj badatelských 

dovedností a aktivního zájmu o životní prostředí. Téma letošního ročníku je hrozba sucha a dálkový průzkum Země.  

Vhodnější pro starší děti 10+, dohoda možná. Ukázka, jak takové bádání může vypadat proběhne v sobotu 7.9. dopoledne v rámci 

adaptačního víkendu. více o programu: https://globe-czech.cz/cz/o-programu 

Scénické a 

hudební 

ochutnávky 

Eva 

Kratochvílová 

Michal Dalecký 

traktorakrokodyl@gmail.com 

603 249 382 

Bezručka 

úterý 

15:10 – 16:00 

úterý 

24. 9. 2019 
300 Kč 

Vnímání scénického prostoru. Drobky z hudební nauky. Scénický pohyb. Schéma gegu a podobně. (Pilotní kroužek, poslední termín 

10. 12. 2019.) 

Maximálně 12 dětí, 6-12 let. 

Rybářsko – 

přírodovědný 

kroužek 

Víťa Syrovátka 
syrovat@sci.muni.cz 

777 207 716 

Líska / voda 

středa 

16:00 – 18:00 

středa 

11. 9. 2019 
500 Kč 

Cílem podzimního kroužku bude připravit děcka bez lístku na zkoušky a přitom si s většími užít chytaní ryb. Na získaní lístku potřebují 

děcka i umět číst a psát. Nejdůležitější asi ale je, aby děcka byla zapálená pro rybaření a vodní život a dokázala vydržet potichu, aby 

nerušila ostatní. 

Den konání kroužku se zřejmě ještě bude měnit, protože vícero dětem nevyhovuje. Hlaste se proto všichni, na termínu se domluvíme 

s přihlášenými. 

Pozn. 9.10. 2019 kroužek nebude. 

Víbuch 
Zuzana 

Kostřicová 

zuzana.kostricova@skolazahrada.cz 

736 441 799 

Bezručka - dílna 

středa 

14:00 – 14:50 a 

15:00 – 15:50 

středa 

11. 9. 2019 
300 Kč 

Víbuch - pro děti od 6 let, které baví matlat, míchat přilívat, přisypávat, podpalovat a koukat, co to udělá. Jednoduché pokusy s 

bezpečnými látkami. Cílem je rozvoj pokusnictví a schopnosti odhadu.  

6 dětí v jedné skupince. Podmínkou účasti je ochota se podílet na závěrečném úklidu. 

Tvořivý ateliér 

Maruška 

Dvořáková 

Anička 

Černohlávková 

okoma@seznam.cz 

732 572 784 

anna.c@volny.cz 

730 143 443 

Bezručka 

středa 

15:00 – 17:00 

středa 

18. 9. 2019 
500 Kč 

Výtvarné tvoření všeho druhu, vyzkoušíme různé techniky i materiály, prostor pro experimentování i volnou tvorbu, možno přijít i odejít 

kdykoliv během odpoledne (můžete pobýt hodinu nebo celé dvě, je to na vás), věkově od 6 let, horní hranice neurčena, vítáme i dospělé:) 

Akrojóga / 

Spontánní tanec 

– střídá se 

Viky Šťastná 
viktorie.stastna2@gmail.com 

731 617 168 

Bezručka 

středa 

17:30 – 19:00 

středa 

11. 9. 2019 
500 Kč 

Akrojóga propojuje jógu a párovou akrobacii. Není potřeba mít žádné předchozí zkušenosti. 

Po protažení a krátké rozcvičce, přijde nácvik posilovacích a zpevňovacích cviků, vyzkoušíme si inverzní polohy (stoje na hlavě, 

předloktích, rukách atd.), poté bude následovat samotná nejzábavnější část akrojógové létání. Jde o pozice a přechody mezi nimi, kde 

vzájemně spolupracují ten, kdo leží a drží, ten, co je ve vzduchu, a ten, kdo dohlíží na bezpečnost. Díky práci ve skupinkách je nácvik 

bezpečný. Jsou-li skupinky velikostně vyrovnané, všichni si mohou vyzkoušet všechny role. Jelikož počítáme zatím, že by se účastnili 

rodiče se svými dětmi, bude střídání rolí omezenější. Nicméně bude možné utvořit dětské a dospělácké skupinky, aby bylo možné střídání 

rolí. Na závěr se zklidníme a uzemníme, skrze masáž nebo jiné uvolňovací a relaxační techniky. 

Pro koho je určen: pro děti s rodiči i samostatné děti. 

Maximální počet účastníků: 20 osob 
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Spontánní tanec pro děti 

Po krátké zahřívací a protahovací rozcvičce následuje volný pohyb či tanec na hudbu mnoha žánrů i na hudbu u dětí oblíbenou. Nové, 

vlastní, originální pohyby, pohybové vazby, rekvizity vítány. Vlastně vše pohybové či tělesné je dovoleno v rámci neomezování ostatních 

účastníků. Spolupráce i napodobování jsou vítány. Vlastní oblíbená hudba i rodiče jsou vítáni. Podporujeme děti k individuálnímu 

tělesnému projevu vycházejícímu z nitra každého. Všechny pohyby jsou správně, každá emoce s nimi spojená je vítána. Let's move. Na 

závěr si uděláme malé spočinutí a uzemnění. 

Pro koho je určen: děti samotné i s rodiči 

Maximální počet účastníků: 15 dětí 

 

Dle zájmu je možné, že vznikne více skupin (cca 17-19h), a příp. obojí bude každý týden. Svoje preference uveďte do poznámky 

přihlašovacího formuláře. 

Kdyby měl někdo zájem a nevyhovoval mu termín, ať se také ozve, třeba nabídneme ještě jiný termín. 

Fotbálek pro 

rodiče a děti / 

deskovky 

Milan Růžička 
info@skolazahrada.cz 

603 179 039 

hřiště za školou / 

Líska 

středa 

18:00 – 19:30 

středa 

11. 9. 2019 
dobrovolné 

V době letního času fotbal, v době zimního deskovky. Oboje je určeno pro rodiče s dětmi nebo samotné děti. 

Podmínkou účasti na fotbalu je chuť hrát i trénovat. Znovu se vrátíme ke struktuře, kdy budeme začínat během, protažením a tréninkem 

fotbalových dovedností. Druhou polovinu času budeme hrát. 

V případě deskovek si na každém setkání ukážeme jednu, jak se hraje. Hrát můžete ale jakoukoli deskovku, kterou si přinesete nebo bude 

k dispozici. K dispozici budou deskovky od Růžičků a ze školy. 

Tancem k sobě 

(intuitivní a 

spontánní 

tanec) 

Viky Šťastná 
viktorie.stastna2@gmail.com 

731 617 168 

Bezručka 

středa 

19:00 – 20:30 

středa 

11. 9. 2019 

informaci 

poskytne Viky 

přihlášeným 

"Každý může být tanečník" Gabrielle Roth.  

Připojte se do víru tance, nemusíte tančit, můžete se jen hýbat. Prostřednictvím volného, jemně vedeného tance a pohybu se dostáváme ke 

svému nitru, ke své podstatě. Poznáváme své fyzické tělo, jeho schopnosti, možnosti, své emoce, prožitky, tedy sami sebe v celé své 

složitosti či jednoduchosti, a to i ve vztazích s dalšími tanečníky. Můžeme setřást starosti a poodhalit souvislosti mezi tělem, pohybem a 

svým rozpoložením. Okusíme prvky taneční a pohybové terapie, která vede k harmonizaci tělesné a duševní stránky jedince s možností 

hlubšího sebepoznání. Tanec či pohyb vhodný pro začátečníky i pokročilé tanečníky, pro ženy i muže. 

Lektorka: Viktorie Šťastná - absolventka taneční a pohybové terapie na Pedagog. fakultě UP v Olomouci 

Tanečky a 

gymnastika 

Bětka Dvořáková 

Pavla Nečasová 

dvorakova.alz@gmail.com 

733 586 178 

pavla.necas@gmail.com 

731 350 556 

Bezručka 

čtvrtek 

16:00 – 17:30 

čtvrtek 

3. 10. 2019 
500 Kč 

Pro děti, co chtějí tančit, pohybovat se v rytmu, něco nového se naučit (kroky, pozice, základy tanečních stylů), společně vymyslet taneční 

vazby, které lze někde tančit veřejně:). V Bětčině velení to bude víc tanec než gymnastika. Pokud by bylo dětí více, můžeme je rozdělit na 

dvě skupiny, asi mladší a starší. Max. 8 dětí. 

Přítomnost rodiče možná, ale spíše nevítaná:) 

Modelářský 

kroužek 
Kristián Šťastný 

kristian.d.stastny@gmail.com 

731 617 168 (Viky) 

Líska 

pátek 

13:30 – 15:00 

pátek 

13. 9. 2019 
dobrovolné 

Náplň: Začneme modely z papíru: autobusy, vlaky, tramvaje. Budeme skládat jak už hotové, tak si nakreslíme vlastní vystřihovánky. Pro 

pokročilejší se může objednat jednoduchá plastiková stavebnice. Kroužek si zpestříme stavbou elektromodelů dopr. prostředků z lega, příp. 

zapojením legoelektromotorů do papír. modelů. 

Pro koho je kroužek určen: pro děti schopné samostatně a trpělivě pracovat s nůžkami, lepidlem a papírem, případně plastikovou 

stavebnicí, legem. 

Maximální počet účastníků: 8. 
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