HLEDÁME TAKÉ NOVÉ ZÁJEMCE O VEDENÍ KROUŽKŮ
V případě zájmu Nás kontaktujte 
(MALÝ KUTIL, VOLEJBAL, PARKUR, PROGRAMOVÁNÍ – WEBDESING)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
2017 – 2018

Kroužky začínají od října 2017, sledujte naše aktualizované webové
stránky a facebook.

Těšíme se na Vás!

Dům dětí a mládeže Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova
Husova 370, 697 01 Kyjov

Individuální nabídka kurzů: jóga pro dospělé, LA tance pro dospělé,
orientální tance pro dospělé, keramika pro dospělé, malba a kresba pro
dospělé…
DO VŠECH KROUŽKŮ JE NUTNÉ PŘIHLÁSIT SE KAŽDÝ ROK ZNOVU!!!
INFORMAČNÍ SCHŮZKY BUDOU VČAS NA WEBU A FB DDM KYJOV!!!
www.domecekkyjov.cz, ddm@domecekkyjov.cz, tel: 518 612 139

HRA NA KLAVÍR

Pro děti od 7 let, individuální výuka, pro začátečníky i pokročilé.

JÓGA

HRA NA KEYBOARD

ANGLIČTINA/NĚMČINA

HRA NA FLÉTNU

Pro děti od 10 let. Cílem je doprovodit se na keyboard při zpěvu
písní.
Pro začátečníky i pokročilé, skupinová výuka, nácvik akordů +
zpěv.
Pro začátečníky od 5 let i pokročilé, individuální výuka.

ŠIKULOVÉ

Pro děti s handicapem.

LATINSKOAMERICKÉ TANCE

Pro všechny děti, pro začátečníky i pokročilé. Pravidla a
strategie.
Od 3 let, tanec zábavnou formou, získání tanečních dovedností.

JÁ A PEJSEK - nový

Pro děti od 8 let. Spolupráce s ZKO Kyjov Boršov.

MODELÁŘI

Od 10 let, seznámení se základy modelářské techniky.

KERAMIKA

Pro děti od 5 let. Po – Pá (14 – 16; 16 - 18)
Bez informační schůzky.
Od 8 let, základy umělecké malby pro děti
Od 13 let, příprava na střední umělecké školy
Od 3 do 5 let, výtvarné a rukodělné činnosti, hudebně
pohybové hry aj…
Pro předškoláky, grafomotorika.

MALÝ YOUTUBER

Pro kluky a holky od 10 let. Kroužek je vhodný pro děti, které
zaujal svět youtube a chtěly by si samy vyzkoušet tvorbu videí.

DOUČOVÁNÍ

1. stupeň ZŠ - příprava na gymnázium, 2. stupeň ZŠ - příprava
na maturitu. Informační schůzka po domluvě na DDM.
Od 8 let, tvorba článků, rozhovory, focení.

HRA NA KYTARU

VÝTVARNÝ
MALÍČEK
KRTEČEK
TANEČNĚ POHYBOVÝ - SMIŠCI

BADMINTON
SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA
DIY (TVOŘIVÝ KLUB)

STOLNÍ HRY A LOGICKÉ ŠIFRY
ŠACHY

REDAKCE DOMEČKU (noviny)

Pro děti od 4 do 7 let, zdravotní cvičení, všestranný rozvoj,
držení těla aj…
Pro děti od 6 let, hravou formou, skupinová výuka, základy
slovní zásoby.
Od 8 let, rozvíjení jemné motoriky a obrazotvornosti dětí.

Od 3 do 6 let, průprava a základy tanečních prvků, nácvik skup.
tance.
Od 10 let, nácvik základních úderů, hra přes síť dle pravidel.

AUTÍČKOVANÁ

Od 6 let, zaměření na film a divadlo. Kreativita, pohyb, sdílení
oblíbených filmů.
Od 8 let, jedná se o RC modely a jejich rozkládání a skládání.

SEBEOBRANA

Od 8 let, základy sebeobrany.

Od 5 let, základy všech míčových her, děti si zlepší pohybové
dovednosti.
Od 9 let, kroužek s jedinečnou možností výroby dekorací aj.

HOKEJBAL

Od 5 let, základy hokejbalu a hraní dle pravidel.

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

Logopedická prevence – předcházení logopedickým
problémům. Pro děti od 3let.
Od 14 let, 2x měsíčně (víkend), základy historie šermu, boje aj.

GEOCACHING

Od 9 let, hledání tajemných schránek s překvapením uvnitř
s pomocí GPS. Informační schůzka po domluvě na DDM.

SQUASH

Od 10 let, začátečníci i pokročilí.

FLORBAL

Pro holky i kluky od 5 let, nácvik herních základů, taktiky aj.

CVIČENÍ S BÁROU

Od 3 let, moderní kroužek pro dívky, ale i chlapce.

MAŽORETKY

Pro děvčata od 4 do 12 let, vystupování na soutěžích.

ORIENTÁLNÍ TANCE

Pro dívky od 7 let, nácvik břišních tanců, účast na soutěžích.

TANEČNÍ SKUPINA DDM

Pro holky i kluky od 8 let. Moderní tance.

ZUMBA

Pro holky i kluky od 6 let, zkušená cvičitelka s praxí.

FILMOVO – DIVADELNÍ

HISTORICKÝ
SOCHAŘENÍ
DofE – KLUB VEVODY
Z EDINBURGU - nový

Od 12 let, základy sochaření. Tvorba sádrových plastik
z hliněných modelů.
DofE je mezinárodní program, do kterého se může zapojit každý
ve věku 14 – 24 let. Rozvineš v něm svůj talent, věnuješ se
sportu a dobrovolnictví a jedeš na dobrodružnou expedici.

PING PONG

Pro děti od 8 let.

ŠIPKY

Od 8 let, společenská hra se spoustou zábavy a sportovních
zážitků.
Od 13 let, postupy, návody, vychytávky…

GRAFIKA A DESIGN - nový
FITNESS CVIČENÍ - nový

Kluci i holky od 13 let, kompletní zapojení svalové soustavy.
Cvičení s vlastní vahou těla. Zpevnění postavy.

