Kroužky na Palmovce
2014/2015
 tvořivost  zábava
 poznání

POVÍDÁLEK

VÝTVARNÉ
TECHNIKY
HUDEBNÍ
PÁTRÁNÍ

Výtvarné techniky – kreativita

v práci s různými materiály
pro děti od 4 do 6 let
pro děti od 7 do 11 let

Místo konání:
Na Žertvách 23, Praha 8-Palmovka

Cílem kroužku je rozvíjet tvůrčí dovednosti dětí, jejich
fantazii a kreativní myšlení.
Děti se seznámí s různými výtvarnými a tvůrčími
technikami, budou pracovat s různými materiály (látky,
papír, korálky, kamínky, FIMO, modelovací hmota aj.)
budou dekorovat předměty (květináče, textil, perníčky)
nebo je přímo samy vyrábět (přívěsky, šperky, papírové
modely atd.).

Doprava:
Metro B „Palmovka“
Pořadatel:
Křesťanské společenství mládeže

Mgr. Kristýna Leitermannová v letech 2005–2011 studovala Pedagogickou fakultu UK (obor ČJ-ZSV). Dva roky
pracovala jako pedagogická asistentka v MŠ, zároveň
učila výtvarnou výchovu na ZŠ, kde také vedla výtvarný
kroužek. Nyní pokračuje v práci pedagogické asistentky
na ZŠ.

Lektoři se řídí křesťanskými hodnotami, ale výuka
nemá náboženský obsah. Všichni mají odborné
vzdělání v oboru.

Kontakt:
Petra Macáková (koordinátor)
E-mail: petramacakova@krouzkynapalmovce.cz

ŠITÍ, TO TĚ
CHYTÍ

středa 15:00–16:00 a 16:00–17:00
(první setkání 1. 10. 2014)
cena za pololetí včetně pomůcek: 760 Kč

Povídálek

www.krouzkynapalmovce.cz

– kroužek logopedické prevence
pro děti od 4 do 7 let
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– zážitková výuka poslechu hudby
pro děti od 8 do 12 let
Děti se seznamují s hudbou převážně na základě poslechu a zážitků. Není nutné umět zpívat či hrát na nástroj.
Nebaví vás nauka v hudebce? Výborně! Žádné lavice,
žádné sešity, žádná nuda.
Ponoříme se spolu do hudebních dobrodružství –
vydáme se na cestu kolem světa, od Prokofjeva se
dozvíme, jaké to bylo, když Péťa potkal vlka a co na to
dědeček, společně s Vivaldim dáme dohromady příběh
prvního jarního dne a se Saint-Saënsem nakoukneme
na karneval zvířat. Budeme spolu v hudbě hledat příběhy, které do nich skladatelé zašifrovali. Schválně,
komu se podaří vyposlouchat koňské podkovičky, pořádný slejvák nebo hopsajícího klokana?
Mgr. Johana Dittrichová vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku se zaměřením na hudební výchovu a učitelství hudební výchovy na Pedagogické fakultě
Karlovy univerzity. Od roku 2005 vede hudebně pohybovou výchovu pro děti, učí flétnu, klavír a zpěv. V roce
2011 se začala věnovat zážitkové výuce hudby a zve
hudební i nehudební děti k dobrodružnému pátrání
po tom, jak hudba vlastně funguje.
středa 14:00–15:00 (první setkání 1. 10. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč
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Vím, co s penězi!

– kroužek finanční gramotnosti
pro děti od 6 do 11 let
Cílem kroužku je vysvětlit dětem základní principy nakládání s penězi – bez peněz do cukrárny nelez.
Setkání budou probíhat v učebně. Převažovat bude
forma hry a interaktivní komunikace mezi všemi zúčastněnými.
Probírané tematické okruhy: Kde se berou peníze
a proč jsou důležité? Co je lepší, spořit, nebo utrácet?
Potřebuji kapesné? Kolik z něj utratit? Nákupní horečka.
Jak funguje reklama? Půjčky, úroky, splácení.
Ing. Lucie Beštová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu mezinárodních vztahů. Přes 15
let se věnuje vyučování dětí v rámci domácího vzdělávání a jako soukromá učitelka angličtiny. V uplynulém
školním roce vedla kurz finanční gramotnosti pro dospělé.
úterý 13:30–14:30 (první setkání 30. 9. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč

Šití, to tě chytí

– základy práce s textilem
pro dívky od 14 let

Těšíme se na setkání s Vámi
i s Vašimi dětmi!
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VÍM, CO
S PENĚZI!

Tento kurz má mladé slečny přesvědčit, že něco si
ušít není tak těžké. Po absolvování kurzu budou dívky
schopné šít na šicím stroji i bez pomoci.
Seznámíme se s vlastnostmi a možnostmi využití textilních materiálů. Naučíme se některé základní střihy
a jejich modelování. Zkusíme si ušít něco pro sebe. Začínat budeme od jednodušších věcí (povlak na polštářek)
a postupně se dostaneme k oblečení. Budeme také šít
textilní módní doplňky z různých druhů látek.
Dorotea Zůnová v letech 2009–2013 vystudovala Střední průmyslovou školu oděvní. V současné době se zabývá zakázkovou výrobou oděvů, stylistikou a vizážistikou.
pondělí 16:00–18:00 (první setkání 29. 9. 2014)
cena za pololetí: 3 200 Kč (dvouhodinovka!)
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Kroužek je určený dětem s poruchou výslovnosti. Pomocí her a dalších zábavných aktivit budeme společně
rozvíjet všechny oblasti, které souvisejí se správným
vývojem dětské řeči. Zaměříme se například na výslovnost, pohybové schopnosti, sluchové rozlišování a rozvoj zrakového vnímání.
Mgr. Petra Dostálková vystudovala speciální pedagogiku na PedF UK, obor logopedie, a má zkušenosti
s vedením kroužků logopedické prevence v logopedické
MŠ a v nízkoprahovém dětském centru. Práci s dětmi
se věnuje mnoho let. Má praxi z vedení letních táborů,
vedla cvičení pro děti v Sokole, pracovala s dětmi z pěstounských rodin a z dětských domovů.
středa 10:00–10:45 (první setkání 1. 10. 2014)
cena za pololetí: 1 280 Kč

Tajemství paláců a kostelů
– co nevíte o památkách
pro děti od 10 do 14 let
Cílem kroužku je vzbudit zájem o historické stavební památky, naučit děti rozlišovat stavební slohy a při návštěvě památky poznat fáze jejího vzniku.
Setkání budou probíhat v učebně, lektor bude vysvětlovat, kreslit a promítat snímky zajímavých domácích i cizích staveb. Děti se zároveň naučí základy technické kresby (je to zábavné a nevyžaduje to zvláštní
výtvarné nadání). Některá setkání proběhnou v terénu
ve vybraných pražských památkách (rotunda sv. Kříže,
románské domy na Starém Městě, bazilika na Proseku,
katedrála sv. Víta aj. – změna vyhrazena).
Probírané tematické okruhy: poznávání stavebních
slohů, charakteristické rysy románských a gotických památek, tvarosloví a konstrukce historických staveb, přestavby a stavební vývoj památky.
Ing. arch. Tomáš Dittrich vystudoval Fakultu architektury ČVUT. V letech 1982–1990 byl zaměstnán v Ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, kde
prováděl stavebně-historické průzkumy. Dnes pracuje
v neziskovém sektoru. Na FA ČVUT vede cvičení z dějin architektury středověku. Publikuje v odborném tisku
a účastní se konferencí o stavebních dějinách.
úterý 15:00–16:00 (první setkání 30. 9. 2014)
cena za pololetí: 600 Kč

