
P O N D Ě L Í 
 

ZOOKLUB (od 1.tř.)                                   Po 13.30-14.30 
Péče o různé druhy domácích mazlíčků.                                    Začínáme 3.10.2016 
Práce v zookoutku, hry, soutěže. 
350,-Kč 

VERBÁLNĚ-NEVERBÁLNĚ                         Po 13.30-14.30 
Komunikace pohybem, vyjadřování pocitů a nálad.                   Začínáme 3.10.2016 
Odbourávání nejistoty, ostychu a negace. 
250,-Kč 

ZVĚDAVÝ  KRTEK                                     Po 14.45-15.45 
Kroužek pro kluky a holky, kteří chtějí objevovat, bádat               Začínáme 3.10.2016 
A experimentovat s přírodními zákonitostmi a jevy. 
250,-Kč 

ZEZICHA  SE  NEZÍKÁ                               Po 14.45-15.15 
Kroužek logo-prevence s prvky grafomotoriky.                           Začínáme 3.10.2016 
Procvičování a uvolňování artikulačních orgánů s cílem zlepšit schopnost vyjadřování 
a formulaci myšlenek. 
100,- Kč 

LETS-DANCE-BALET(od 1.tř.)                     Po 15.00-16.00 
Pohyb na hudbu, rytmická a pohybová cvičení.                         Začínáme 3.10.2016 
Možnost vyzvedávání dětí ve 14.45 hod.před ZŠ. 
250,- Kč 

KLENOTNÍK  (5.-9.tř.)                                Po 16.00-17.00 
Kroužek pro chlapce a děvčata.                                                  Začínáme 3.10.2016 
Tvorba originálních šperků z různých druhů materiálů a výtvarných technik. 
Korálky, fimo, ketlování. 
350,-Kč 

RYBÁŘSKÝ                     Po 15.30-16.30                           

                                                            Začínáme 3.10.2016 
Pro začátečníky a pokročilé, vázání mušek a nové techniky 
rybolovu. 
200,-Kč 
 
 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA       Začínáme 3.10.2016 
                         čas  a den bude upřesněn dle rozvrhu 
žáků 
Seznámení s křesťanským pohledem na svět s biblickými 
příběhy, s osobou Ježíše Krista. Morální hodnoty křesťanství, 

víra v Boha v moderním světě. 
 

Ú T E R Ý 
 

KERAMIKA pro  začát.(od 1.tř.)                   ÚT13.30-15.00 
Pro všechny, kdo mají rádi keramiku.                                       Začínáme 4.10.2016 
Modelování, glazování a povrchová úprava výrobků. 
400,-Kč 

ČAROVÁNÍ (od 1.tř.)                                  ÚT13.30-14.15 
Kreativní tvoření z různých druhů materiálu a technik.             Začínáme 4.10.2016 
Práce dle vlastní fantazie. 
250,-Kč 

KERAMIKA pro pokročilí                           Út 15.15-16.45 
Pro děti, které již absolvovaly ker.kroužek.                               Začínáme 4.10.2016 
350,-Kč 

PRIMA BALÓN I (1.-3.tř.)                           Út 14.30-15.30 
Možnost vyzvedávání dětí ze šk.druž.                                      Tělocvična ZŠ 
Míčové hry pro všechny           Začínáme 4.10.2016.                                                                      
250,-Kč                                                                                         

PRIMA BALÓN II (4.-7.tř.)                           Út 15.30-16.30 
Míčové hry pro všechny.                                     Tělocvična ZŠ 
250,-Kč                                                                                        Začínáme 4.10.2016 
 

S T Ř E D A 
 

SPORTOVNÍ MIX (od 1.tř.)                     St 13.30-14.30 
Pohybové hry, formování postavy,                                            Začínáme 5.10.2016 
cvičení s nářadím, kroket, petanque, míčové aktivity, trampolína, stolní tenis, 
moderní cvič.prvky. 
250,-Kč 

PANENKA začátečníci                                St 13.30-14.30 
Drobné šperky a dekorace, ruční šití, korálkování, keramika.    Začínáme 5.10.2016 
350,-Kč 

COOLna                                                   St 14.45-15.45 
Ruční a strojové šití, výroba drobných šperků a dekorací.        Začínáme 5.10.2016 
Drátkování, základy háčkování, keramika, drhání. 
350,-Kč 

TOP DÍVKA                                               St 16.00-17.00 
Různé rukodělné techniky, práce s vlastní fantazií.                    Začínáme 5.10.2016 
Pro samostatně tvořící dívky. 
350,-Kč 

Č T V R T E K 
 

ANGLIČTINA ŽÁDNÁ DŘINA (od 1.tř.)            Čt 13.30-14.15 

 
Dům dětí a mládeže Vamberk 



Pro všechny děti, které se chtějí pobavit                                      Začínáme 6.10.2016 
a naučit se základy jazyka. 
250,-Kč 

ZÁHADNÉ HRY (od 1.tř.)                             Čt 13.30-14.15 
Nejen hraní her, které nikdy nevíte jak dopadnou, ale i tvoření   Začínáme 6.10.2016 
důležitých doplňků her. Prostor pro vlastní fantazii při vyrábění. 
200,-Kč 

MLSOUN (od 2.tř.)                  Čt 14.30-16.00 
Co si uvaříš, taky si sníš!                            Začínáme 6.10.2016 
Zajímavé recepty, stolování, společenské chování. 
350,-Kč 

ČÁRYFUK (od 1.tř.)                  Čt 14.30-15.30 
Jednoduché triky a kouzlení s mincemi,      Začínáme 6.10.2016 
kostkami, kartami a dalšími pomůckami. 
250,-Kč 
 

P Á T E K 
 

PATka a MATka (od 1.tř.)     (každý sudý týden) Pá 14.30-15.30 
Kroužek pro malé klučičí kutily.                        Možnost vyzvedávání dětí ze šk.druž    
Základy práce se dřevem – vrtání,                                                     Začínáme 7.10.2016 
broušení, řezání, lepení, natírání.                                                   ( schůzky v dílnách ZŠ)                                                              
350,-Kč 
 

DÁLE NABÍZÍME: 
 
 

GEOCACHING (od 5.tř.)                            bude včas upřesněno 
Hra pro mozek, nohy a GPS. Turistická, navigační a trochu                   /v ZŠ/ 
internetová hra, hledání tajných schránek v přírodě.    První schůzku určí p.uč. Šibíková 
250,-Kč 
 
 

 
Jsme tu pro Vaše děti a pro Vás! Těšíme se na vzájemnou spolupráci. 

Pracovníci Domu dětí a mládeže Vamberk 

NABÍDKA KROUŽKŮ 
Pro školní rok 2016/2017 

 

Vážení rodiče, milé děti a přátelé! 

Naším posláním je zabezpečit kvalitní a smysluplné využití volného času 

dětí a mládeže a předcházet tak působení negativních vlivů na jejich život. 

Zde Vám předkládáme nabídku zájmových aktivit pro Vaše děti. Věříme, že 

si každý z Vás zde najde svojí „parketu“, bude spokojený a rád přijde  

k nám do „domečku“.  

Vyplněnou přihlášku odevzdejte, prosím, přímo v DDM nebo ji vhoďte  

do krabičky v hale v ZŠ u služby. Přihlášky přijímáme do 30. září 2016. 

Z důvodů obsazenosti kroužků Vás žádáme o vyplnění všech kroužků, které 

by Vaše dítě chtělo navštěvovat.  

Pokud bude dítě navštěvovat 2 kroužky, bude mu z kroužků poskytnuta 

sleva 10%, při účasti ve 3 kroužcích sleva 20%. 

POZOR!!!  

Tato sleva platí za předpokladu, že platba bude zaplacena do 31. října 2016 

pro 1. pololetí a do 28. února 2017 pro 2. pololetí. 

Dále nabízíme možnost odchodu dětí od ZŠ s námi ve 13.00hod. Dítě musí 

být ve vestibulu již ustrojené! Z časových důvodů nelze děti vyzvedávat 

ve třídě ŠD. 

Sledujte: www.zsvamberk.cz 

Pište: 

ddm.vamb@tiscali.cz 

Volejte: 

494541545, 736443729 

 

http://www.ddmvamberk.cz/
mailto:ddm.vamb@tiscali.cz

