Služby a kroužky I.semestr 2018/2019
Plavání
Plavání bude probíhat v plaveckém bazénu na Chodově – Aqua Sport Club s.r.o. Výuka
probíhá pod odborným vedením cvičitelky plavání. Lekce trvá 40 minut, resp. 45 min. a je
vedena hravou, nenásilnou formou. Děti získávají první plavecké zkušenosti, učí se orientaci
ve vodě a dále si osvojují základní plavecké dovednosti, které postupují do výuky plavání.
Nejdůležitější metodou při aktivitách dětí je hra a motivace veškeré pohybové činnosti.
Plavání je prospěšné pro dětský organismus, při kterém se postupně otužují, a klesá
nemocnost.
Co s sebou? Plavky, plaveckou čepici a plavecké brýle, hřeben osušku, boty na bazén a
hygienické potřeby.

Swimming
Swimming will now take place at the swimming pool at Chodov – Aqua Sport Club s.r.o.
Swimming classes take place under the guidance of trained swimming instructors. One lesson
lasts 40 minutes and is guided in a playful, non-aggressive way. Children first gain
swimming experiences, learn orientation in the water, and further, they learn basic swimming
skills which progress to swimming lessons. The most important method in children’s activities
is play and motivation of all physical activities. Swimming is beneficial for the child’s
organism, in which they gradually acclimate, and their illness rate decreases.
What to bring? Swimsuit, swimming cap, swimming goggles, a hairbrush, a towel, pool
shoes, and toiletries.

Keramika
Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Dále se zaměřujeme
na podněcování kreativního myšlení a rozvoj všeobecné zručnosti. Děti si v průběhu kurzu
vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními
barvami. Z kroužku si odnesou nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky.
Co s sebou? zástěru či triko na převlečení

Ceramics
The aim of the club is the development of fine motor skills, which is very important for
children. We also focus on stimulating creative thinking and developing general skills. During
the course, children will test and learn the basic techniques and principles of working with
ceramic clay and special colors. Not only skills, but also individual products are taken away
from this club.

What to bring? An apron/a used oversized shirt

LEGO – Inženýr stavitel
Inženýr stavitel je program LEGO ® Education určený pro děti ve věku 5-6 let. Pomocí
speciálních sad LEGO Education se děti poprvé setkávají s ozubenými koly a jednoduchými
mechanismy. Začnou zkoumat principy jednoduchých strojů a přístrojů a experimentovat se
silami, rovnováhou či převody. Během tohoto kurzu děti objevují kromě mechanismů také
oblasti jako jsou věda, matematika, technologie, design, vesmír,... Kromě toho se děti učí
rozvíjet své technické dovednosti, tvůrčí myšlení, jemnou motoriku, jazykové vyjadřovací
schopnosti, schopnost řešení problémů a systém spolupráce. Program vede vyškolený
instruktor LEGO Education ze vzdělávacího centra Kiddum.

LEGO - Building Engineer
Building Engineer is a LEGO ® Education program designed for children aged 5-6 years.
Using special LEGO Education sets, children first get to see and use gears and simple
mechanisms. They begin to explore the principles of simple machines and mechanisms,
experiment with forces, balance, and gear ratio. In this course, children begin to explore such
areas as science, math, technology, design, universe, … In addition, children learn to develop
their technical skills, creative thinking, fine motor skills, language communication skills,
problem-solving and a system of collaboration. The program is led by a trained LEGO
Education instructor from Kiddum - Exploration Centre

Bruslení
V rámci sportovních aktivit bychom vám rádi nabídli pro děti ze tříd Reception a Year 1
možnost Bruslařských lekcí na novém zimním stadionu Škoda IceRink. Zimní stadion nabízí
program pro školky a školy pod názvem Tělocvik na ledě.
Co je Tělocvik na ledě?
 Metodická řada lekcí bruslení
 Vhodné pro začátečníky i pokročilé
 Cílem je pohybový rozvoj dětí formou hry

Povinné vybavení s sebou: brusle, helma, rukavice, sportovní oblečení, chrániče (dle
vašeho uvážení).

Ice skating
In the context of sports activities, we would like to offer the possibility of ice skating lessons
for the kids from the Reception and Year 1 classes at the new ice stadium Škoda IceRink.
The stadium offers a kindergarten and school program called Gymnastics on ice.
What is Gymnastics on ice?
 Methodology of ice skating lessons
 Suitable for both beginners and advanced
 The goal is the development of children in the form of games
Required equipment with you: skates, helmet, gloves, sportswear, protectors (at your
discretion).

Vědecký kroužek
Jsou vaše děti zvídavé a rády objevují něco nového? Připravili jsme pro ně Vědecký kroužek,
který děti naučí zábavnou formou zajímavé vědecké pokusy.
Cílem kroužku je děti seznámit s jednotlivými postupy práce u pokusů z oblasti fyziky,
přírodovědy, geologie nebo chemie. Věda pomáhá dětem objevovat kouzlo světa hravým a
dobrodružným způsobem. Každou hodinu má lektor připravenou tematicky.

Little Scientists
Are your kids inquisitive and happy to discover something new? We have prepared for them a
scientific club that will teach children interesting entertainment experiments.
The aim of the science club is to familiarize children with individual work processes in
experiments in the fields of physics, natural sciences, geology or chemistry. Science helps
children discover the magic of the world in a playful and adventurous way. The lecturer
prepares a new theme each week.

Malý olympionik
Rádi bychom Vám představili pohybový a sportovní kroužek Malý olympionik, který je
zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností Vašeho dítěte.
Díky metodickému a netradičnímu zpracování kroužku se děti naučí správně sportovat a
vytvoří si kladný vztah k pohybu. Náplní kroužku je taktéž poznávání atraktivních

olympijských disciplín a soutěžení v duchu fair play.
Co s sebou? sportovní oblečení, sportovní obuv (venkovní, vnitřní)

Little Olympian
We would like to introduce you to the Little Olympian movement and sporting club, which
focuses on the all-round development of your child's abilities and skills.
Thanks to methodical and unconventional club processing, children learn to be sporty and
create a positive relationship to movement. The content of the club is also the discovery of
attractive Olympic disciplines and competition in the spirit of fair play.

What to bring? Sports clothes, sport shoes (outdoor and indoor)

Tvořivé ručičky
Kroužek vhodný pro děti, které rády malují, modelují nebo cokoli kreativně tvoří. Kroužek
tvořivých ručiček rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti se zde
naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. Mohou se těšit
na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací (jarních, podzimních,
vánočních aj.) Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe i své blízké.

Creative hands
A club suitable for children who like to paint, model or just create. A creative club of children
develops artistic talent, aesthetic feelings, and creativity in children. Children learn how to
work with a variety of art materials from paper to nature. They can look forward to making
things for different occasions and creating seasonal decorations (spring, autumn, christmas,
etc.). Each lesson, the child takes home a creation that can delight himself and his loved ones.

Tenisová přípravka
Tenisový kroužek je vhodný pro všechny malé zájemce o tenis, úplné začátečníky nebo děti,
které již s raketou zvládají základní údery. Výuka je přizpůsobena věkové i herní úrovni dětí,
které jsou rozděleny do menších skupin (dvojice, čtveřice). S dětmi pracuje zkušený trenér s
licencí Českého tenisového svazu.
Tenis by měla být především hra, zábava a radost. Děti poznávají osobně nový druh sportovní
činnosti, nové sportovní kamarády, se kterými časem změří své síly (mimo základní výuku
hrajeme různé pohybové hry, dovednostní soutěže, zlepšujeme koordinaci pohybu a sledování
míčku).

Co s sebou? sportovní oblečení, sportovní boty (venkovní, vnitřní), tenisová raketa (není
povinná, možné zapůjčení ve školce)

Tennis course
The tennis club is suitable for all youngsters interested in tennis, complete beginners or
children who are already struggling with the basic skills. The teaching is tailored to the age
and game level of children, which are divided into smaller groups (pairs, fours). An
experienced trainer licensed by the Czech Tennis Association works with children.
Tennis should be playful, fun and joyful. Children learn a new kind of sport personally, they
make new sports buddies, with whom they measure their strengths over time (we play
different physical games, skill competitions, improve coordination and ball tracking).
What to bring? Sports clothes, sport shoes (outdoor/indoor), tennis racket (not required, it is
possible to borrow one from the preschool)

Flétnička
Pískáme pro radost a pro zdraví! Flétna je pro děti prvním nejjednodušším hudebním
nástrojem, který pozitivně působí na zdraví dýchacího ústrojí, motoriku prstů a především se
děti skamarádí s hudbou. Flétna je také ideálním základním hudebním nástrojem, na který děti
mohou dále navázat s dalším nástrojem.
Co s sebou? Dejte dětem prosím vlastní flétnu.

Flute
We play the flute for joy and health! The flute is the easiest first instrument for children that
has a positive effect on respiratory health, motor skills, and most importantly it gives the
children a good relationship with music. The flute is also an ideal fundamental musical
instrument on which the children can follow with another instrument.
What to bring? Please give your child their own flute.

Roztleskávačky
Kroužek Roztleskávaček je určen všem dívkám, které mají rády pohyb, hudbu a láká je
tancovat s pompony a třásněmi. Zábavnou formou se děti naučí taneční kroky, využijí
gymnastické a aerobikové prvky a budou vedeny k týmové spolupráci. Efektivním a hravým
způsobem se u dětí rozvíjí cit pro rytmus a prostorové vnímání.
Co s sebou? sportovní oblečení, sportovní obuv

Cheerleaders
The cheerleading club is designed for all girls who love movement, music and want to dance
with pompons and fringes. In a fun way, children learn dance steps, use gymnastic and
aerobic elements that lead to teamwork. In an effective and playful way, children develop a
sense of rhythm and spatial perception.
What to bring? sportswear, sports shoes
Projížďky na koních
Připravili jsme pro vaše děti možnost jízd na koni v Jezdecké škole Kocanda s.r.o. Hlavní
myšlenkou školky je naučit děti nejen dobře jezdit na koních, ale i jak správně a bezpečně
s koňmi manipulovat a pochopit jejich chování. Děti získávají obecné zkušenosti o práci
s koňmi, a to jak teoretické, tak praktické. Tyto lekce jsou nabízeny pro děti ze tříd Nursery,
Reception a Year 1.
Povinné vybavení s sebou: sportovní oblečení, sportovní boty, batoh na záda s pitím.
Ochranná přilba bude půjčena dětem na místě.

Horse riding
We will begin to offer horse riding for your children at Kocanda s.r.o.
The main idea of the program is to teach children not only to ride well, but also to manipulate
and understand the horses’ behavior properly and safely. Children gain general experience of
working with horses, both theoretically and practically.
These lessons are offered to children from Nursery, Reception and Year 1 classes.
Compulsory equipment: sportswear, sports shoes,
The helmet will be lent to the children at the riding school.
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Piano/Hudební výchova
Podle moderních výzkumů je ideální s výukou hudby (na nástroj) začínat ve třech letech. V té
době je sluch v nejcitlivějším stádiu, které se už nikdy potom neopakuje. Hudební sluch a
schopnosti jsou zde nejefektivněji objevovány a rozvíjeny přímo u klavíru. Děti hravou
formou poznávají možnosti nástroje, zhudebňují si motivy jim známé (pohádky, obrázky,
nálady) a zároveň se učí novým. Do lekce je mj. rovněž zařazena recitace, výchova rytmická a
pohybová, která rozvíjí dovednosti a připravuje i fyzické pocity potřebné při hře na klavír.
Mozek se přizpůsobuje a otvírá informacím, které jsou po něm vyžadovány a děti pak mívají i
v jiných předmětech ve škole lepší výsledky než děti bez hudební průpravy.

Piano
According to recent studies, it is ideal for children to begin learning to play a musical
instrument at the age of three. At this time their hearing is at the most sensitive stage, which
will never come back. An ear for music and musical talent are effectively discovered and
developed right at the piano. In a playful way, the children recognize the possibilities of
instruments, they turn the themes familiar to them (stories, pictures, or moods) into music, as
well as learn new ones. The lesson also includes recitation, rhythm and movement education,
which develops skills and prepares the necessary physical sensations needed for playing the
piano. The brain adapts to and is open to new information that the child is required to know.
Also the children tend to have better results in school subjects than other children with no
musical training.

