Harmonogram RC
Pondělí

12:30 – 18:00 hodin (ANJ Děti – p. Stránská)
Kroužek anglického jazyka pod vedením paní Stránské v KD Koruna. Kroužek
angličtiny probíhá hravou formou. Základní i pokračovací kurzy pro děti.
14:00 – 16:00 hodin (Keramický kroužek – p. Drugová)
V tomto kroužku se děti naučí pracovat s hlínou, tvořit pěkné a netradiční výrobky a
seznámí se s modelářskými technikami. Kroužek jim přinese radost, osobní
uspokojení a možnost sebevyjádření. Uvítáme všechny, kdo mají chuť tvořit a nebojí
se ušpinit si ruce. Kroužek probíhá v RC.
16:00 – 18:00 hodin (2.st. Komunitní – p. Drugová)
Tento prostor je v RC vyčleněn pro setkávání žáků druhého stupně, pro dojíždějící
děti, pro děti které potřebují pracovat na svých projektektech aj.
16:00 – 18:00 hodin (Kavárnička dříve narozených – p.Drugová)
Pravidelná setkání seniorů v prostorách RC. Kavárnička je určena pro seniory a
dospělé.
18:00 – 19:30 hodin (Jóga – p. Tomaschková)
Kurz jógy pro dospěláky je určen široké veřejnosti a probíhá v KD Koruna.

Úterý

8:30 – 12:00 hodin
(sudý týden – dílny, besedy, aj. setkávání seniorů – p. Drugová)
(lichý týden – program pro nejmenší děti s rodiči – p. Drugová)
Sudý týden patří RC seniorům. Budeme zde hovořit na různá témata, budou nás
čekat besedy, přednášky, dílničky, aj.
Lichý týden bude patřit rodičům s dětmi. Vždy bude připraven krátký program pro
děti a jejich rodiče. Dle zájmu rodičů budou pravidelná setkání střídat pohybové
chvilky, tvořivá a hudební dílnička. Program probíhá v RC.
15:30 – 17:00 hodin (Společenské a deskové hry)
Kroužek nabízí mnoho zajímavých her. Nejedná se jen o hry deskové, ale také
karetní. Nejmladší žáci začínají s jednoduššími hrami, starší děti se seznámí s hrami,
které již vyžadují znalost matematiky, zeměpisu, jsou založeny na schopnosti
využívat strategie, rychlosti, ohebnosti, aj. Kurz probíhá v RC.
16:00 – 18:00 hodin (2.st. Komunitní)
Prostor, který je vyčleněn pro žáky druhého stupně kteří dojíždějí, chtějí se setkávat s
dalšími spolužáky, či pracovat na svých projektech, aj.
18:00 – 19:00 hodin (cv. Na míčích – p. Plešáková)
Cvičení na míčích pod vedením paní Plešákové v RC.

Středa

13:30 – 16:00 hodin (Výtvarný a tvořivý kroužek)
Kroužek je vhodný pro děti, které rády malují a cokoli kreativně tvoří. Cílem tohoto
kroužku je, aby děti byly motivovány k výtvarným činnostem, při nichž rozvíjí svou

kreativitu, fantazii a manuální vzručnost. Kroužek probíhá v RC.

Čtvrtek
Pátek

12:00 – 17:00 hodin (LŠU)
Hra na zobcovou flétnu pod vedením pana učitele Lamača probíhá v KD Koruna.
8:00 – 11:00 hodin (Program pro nejmenší děti s rodiči)
Čas a prostor vymezený pro pobyt nejmenších dětí a jejich rodičů. Děti mají k
dispozici volnou hernu a veškeré pomůcky a herní prvky, přičemž z části bude
činnost organizovaná řízenou pohybovou aktivitou pro děti. Dále bude poskytnut i
prostor pro rodiče, kteří mají možnost vzájemně sdílet svoje zkušenosti a potřeby
ohledně péče o dítě a navazovat vzájemné kontakty. Dle zájmu rodičů budou
pravidelná setkání střídat pohybové chvilky, tvořivá a hudební dílnička. Program
probíhá v RC pod vedením p. Drugové.
14:00 – 16:00 hodin (Divadelní kroužek)
Pomocí dramatických a pohybových her děti nahlédnou do divadelního světa.
Dostanou prostor k sebevyjádření a sebepoznání, budou se učit spolupráci a nazkouší
divadelní představení.

