Obsah čísla

Nabídka zájmové činnosti
Ve spolupráci s MC Klubíčko Ymca Praha otvírá od září Křesťanské centrum pro rodinu Heřmánek: přípravné hudebně-pohybové
oddělení (středa odpoledne v MC Klubíčko) a kroužek v jazykové školičce pro děti od 5 do 7 let (v pondělí odpoledne).
V hudebně-pohybovém oddělení budou probíhat dvě cvičení - jedno pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let, druhé pro děti od 4 let (od
3 let dle dohody). Cvičení ve spolupráci s LŠU Dunická povede velmi zkušená pedagožka Anna Kavinová.
V jazykové školičce (ve spolupráci s jazykovou školičkou Rybička) bychom rádi během 90minutových lekcí přiblížili dětem hravou
formou základy anglického jazyka. Vyučovat bude učitelka Monika Michalíková.

Podrobnější informace získáte a přihlásit se můžete na tel. 0776/305 228, 86 85 01 52,
e-mail: hermanky@volny.cz

Sdružení Občanská inspirace - studio Inspirace připravilo ve školním roce 2002/3 tyto tradiční i méně obvyklé kurzy a zájmové
kroužky pro děti a mládež:
výtvarná dílna (výtvarné experimenty pro děti, práce s osvědčenými lektory, studentkami s aktivním přístupem k dětem),
hudební dílny - flétnička a flétna pro děti již od 5 let a starší,
hudební dílna s keyboardem - pro děti od 5 let,
dramatická dílna pro děti s nácvikem představení pro rodiče,
šachy pro děti školního věku - začátečníky i pokročilé, a to zejména kluky, které potřebujete odpoutat od počítače,
ekologický kroužek poznávání přírody - pro děti od 10 let s hlubším zájmem o přírodu,
jazykové kroužky pro děti školního věku - angličtina, začátečníci i pokročilejší, němčina pro začínající děti od 9 let, které potřebují
doplnit školní učivo,
angličtina hrou pro děti již od 5 let,
kytara k táboráku - zpívání s kytarou s výukou akordů pro doprovod, pro děti od 10 let,
čeština pro děti cizinců od 6 let - doplněk přípravy ke školní docházce.
Zápis se koná od 26. srpna denně, v pondělí až pátek od 10 do 17 hod. v prostorách Občanské inspirace na sídlišti Černý Most,
Kučerova 768. Zde je vám k dispozici přesný rozpis kroužků včetně cen. Více informací vám poskytnou pracovnice Občanské
inspirace telefonicky (81 91 84 73) nebo e-mailem: inspirace@ecn.cz

Odbor kultury a občanských záležitostí MČ Praha 14 nabízí ještě několik volných míst do kurzů pohybové výchovy a výtvarné
výchovy pro předškolní i školní děti. Podrobné informace a přihlášky na tel. 81 005 279 u Marcely Pavlíčkové.
OK dům Praha 9, Jandova 4, nabízí od září nejrůznější vzdělávací, jazykové, zájmové a sportovní kurzy - pohybová výchova, hip-hop,
rap, funky dance, jóga, cvičení pro maminky, aerobik mix, step aerobik, kalanetika, fitball, street dance a funky aerobik. Zahájení 16.
9., informace o zápisech a kurzovném na tel. 83 89 04 40, www.kultura9.cz

Fit studio D pořádá ve čtvrtek 12. září od 17 do 19 hod. v ZŠ Vybíralova (zadní vchod k tělocvičnám) první burzu dobrých nápadů v
Praze 14. Burzy se mohou zúčastnit všichni, kdo provozují volnočasové aktivity v oblasti kultury, sportu, zábavy, hobby atd. Do 10. září
můžete nahlásit svoji účast vedoucí Fit studia D Dagmar Zitové na tel. číslo 81 91 09 96 nebo e-mailem: dagmar.zitova@volny.cz.

