
KRÚŽKY NA ZŠ DUDOVA S KIDS ACTIVITY CLUB 

 14.00- 15.00 15.00- 16.00 

PO TALIANČINA PRE ZAČ. (1.st.) 
DIVADELNÝ KRÚŽOK 

TALIANČINA PRE ZAČ. (2.st.) 

UT DETSKÁ JÓGA 
ŠPANIELČINA PRE ZAČ. (1.st.) 

 
ŠPANIELČINA PRE ZAČ. (2.st.) 

ST FRANCÚZŠTINA PRE ZAČ. (1.st.) FRANCÚZŠTINA PRE ZAČ. (2.st.) 

ŠT DETSKÝ PILATES  UMELECKÝ KREATÍVNY 
KRÚŽOK 

 

- Na základe počtu a ročníkov prihlásených detí budeme vytvárať skupinky pre dané krúžky.  

- Termíny a časy sa potvrdia na 1. hodine. Začíname 1. októbrový týždeň.  

 

 

INFO KU KRÚŽKOM S KIDS ACTIVITY CLUB 

TALIANČINA/ ŠPANIELČINA/ FRANCÚZŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV – Na týchto kurzoch Vás naše lektorky 

naučia jeden z týchto krásnych, ľubozvučných jazykov.. Na tieto hodiny budú deti potrebovať iba peračník a zošit. 

Knihy a iné materiály zabezpečíme my. Učeniu sa nového jazyka treba venovať vážnosť a určité odhodlanie, 

budeme to však všetko vyvažovať hravými a oddychovými aktivitami, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou hodín. 

Tieto jazyky učíme úplných začiatočníkov, preto sa im pravdepodobne občas vyskytnú aj malé domáce úlohy ☺. 

KREATÍVNY VÝTVARNÝ KRÚŽOK – Na tomto naozaj kreatívnom krúžku naša šikovná lektorka deti naučí tie 

najzaujímavejšie techniky. Otvorí im svet farieb, rôznych materiálov a výtvarných postupov. Rozvinú si nielen 

estetické cítenie a vedomosti z výtvarného umenia, ale aj cit pre detail a trpezlivosť. Materiály a pomôcky 

poskytneme my. Deťom postačí peračník, ochranný odev (napr. stará košeľa), príp. pomôcky z VV. 

DIVADELNÝ KRÚŽOK – Na týchto hodinách sa deti naozaj vybláznia. Ich cieľom je poskytnúť deťom nenásilným 

a hravým spôsobom možnosť osobnostného aj umeleckého rozvoja. Deti sa takto prirodzenou formou učia 

sebaistému vystupovaniu na verejnosti aj v každodennom živote. Na tieto hodiny si nemusia nosiť vôbec nič, iba 

dobrú náladu. ☺ Zahráme sa rôzne hry, vyskúšame si rôzne herecké cvičenia a výsledkom našej práce bude určite 

nejedno predstavenie.  

DETSKÁ JÓGA, DETSKÝ PILATES – Tieto krúžky Vám snáď ani nemusíme predstavovať. Deti čaká 60minút 

oddychu a príjemného pohybu po hodinách sedenia v školských laviciach. Hodiny majú špecifickú štruktúru. 

Začína sa spoločným kruhom a dychovými cvičeniami, prechádzame k rozcvičke. V prípade jógy, cviky vychádzajú 

z prírody, z napodobňovania zvierat, stromov, kvetín, práve preto na hodinách deti zažijú zaručenú zábavu. Deti 

sa stanú silnými, ale aj ohybnými, naučia sa správne dýchať a držať telo. Naučia sa spolupráci pri skupinových 

cvikoch, ale aj vnímať samých seba. Pilates pre deti je zameraný najmä na rozvoj telesnej kondície, celkové 

zlepšenie pohybového aparátu, koordináciu pohybov a správne držanie tela. Na týchto pohybových krúžkoch 

budú deti potrebovať pohodlný športový odev a podložku na cvičenie.   

 


