
 

 
Služby a kroužky I.semestr 2020/2021 

 

Extracurricular activities term I. 2020/2021 

 

 

 

Plavání 

 

Plavání bude probíhat v plaveckém bazénu na Chodově – Aqua Sport Club           

s.r.o.pro třídu Nursery, Reception a na plaveckém bazénu Na Třebešíně pro třídu            

Year 1. Výuka probíhá pod odborným vedením cvičitelky plavání. Lekce trvá 40            

minut, resp.45 minut a je vedena hravou, nenásilnou formou. Děti získávají první            

plavecké zkušenosti, učí se orientaci ve vodě a dále si osvojují základní plavecké             

dovednosti, které postupují do výuky plavání. Nejdůležitější metodou při         

aktivitách dětí je hra a motivace veškeré pohybové činnosti. Plavání je prospěšné            

pro dětský organismus, při kterém se postupně otužují, a klesá nemocnost. 

 

Co s sebou? Plavky, plaveckou čepici a plavecké brýle, hřeben osušku,          

boty na bazén a hygienické potřeby. 

 

 

Swimming 

 

Swimming will now take place at the swimming pool at Chodov – Aqua Sport              

Club s.r.o. for Nursery, Reception class and at the swimming pool Na Třebešíně             

for Year 1. Swimming classes take place under the guidance of trained swimming             

instructors. One lesson lasts 40 minutes (45 minute) and is guided in a playful,              

non-aggressive way. Children first gain swimming experiences, learn orientation         

in the water, and further, they learn basic swimming skills which progress to             

swimming lessons. The most important method in children’s activities is play and            

motivation of all physical activities. Swimming is beneficial for the child’s           

organism, in which they gradually become accustomed to, and their illness rate            

decreases.  

 

What to bring? Swimsuit, swimming cap, swimming goggles, a hairbrush,          

a towel, pool shoes, and toiletries.   

 



 

Bruslení 

 

V rámci sportovních aktivit bychom vám rádi nabídli pro děti ze tříd Reception a             

Year 1 možnost Bruslařských lekcí na novém zimním stadionu Škoda IceRink.           

Zimní stadion nabízí program pro školky a školy pod názvem Škole bruslení.  

Co je Škola bruslení? 

 

● Metodická řada lekcí bruslení 
● Vhodné pro začátečníky i pokročilé 
● Cílem je pohybový rozvoj dětí formou hry 

Povinné vybavení s sebou: brusle, helma, rukavice, sportovní oblečení,         

chrániče (dle vašeho uvážení). 

 

 

Ice skating 

 

In the context of sports activities, we would like to offer the possibility of ice               

skating lessons for the kids from the Reception and Year 1 classes at the new ice                

stadium Škoda IceRink. 

The stadium offers a preschool and school program called Ice skating school. 

What is Ice skating school? 

● Methodology of ice skating lessons 
● Suitable for both beginners and advanced 
● The goal is the development of children in the form of games 

 

Required equipment: skates, helmet, gloves, winter sportswear, elbow and         

knee pads (at your discretion). 

 

 

Fotbal 

 

Milují vaše děti pohyb a mají rády míčové hry? Přejete si rozvíjet jejich pohybové              

dovednosti a podporovat lásku ke sportu? Připravili jsem pro děti fotbalový           

kroužek, který je určen jak pro chlapce, tak i pro dívky. Děti se při něm skvěle                

odreagují a seznámí se s tímto oblínebým sportem. Kroužek je zaměřen na            

přirozený rozvoj sportovní všestranosti, obratnosti, rychlosti, soustředění a        

týmové spolupráce. 

 

Football 

 

Do your kids love exercise and like ball games? Do you want to develop their               

movement skills and support their love of sports? We have prepared a football             

activity for children, which is intended for both boys and girls. Children will have              

a great time with it and get acquainted with this popular sport. The activity              

focuses on the natural development of versatility, dexterity, speed, concentration          

and teamwork. 

 



 

What to bring? Sports clothes, sport shoes (outdoor/indoor) 

 

Piano/Hudební výchova 

 

Podle moderních výzkumů je ideální s výukou hudby (na nástroj) začínat ve            

třech letech. V té době je sluch v nejcitlivějším stádiu, které se už nikdy potom               

neopakuje. Hudební sluch a schopnosti jsou zde nejefektivněji objevovány a          

rozvíjeny přímo u klavíru. Děti hravou formou poznávají možnosti nástroje,          

zhudebňují si motivy jim známé (pohádky, obrázky, nálady) a zároveň se učí            

novým. Do lekce je mj. rovněž zařazena recitace, výchova rytmická a pohybová,            

která rozvíjí dovednosti a připravuje i fyzické pocity potřebné při hře na klavír.             

Mozek se přizpůsobuje a otvírá informacím, které jsou po něm vyžadovány a děti             

pak mívají i v jiných předmětech ve škole lepší výsledky než děti bez hudební              

průpravy.  

 

 

Piano  

 

According to recent studies, it is ideal for children to begin learning to play a               

musical instrument at the age of three. At this time their hearing is at the most                

sensitive stage, which will never come back. An ear for music and musical talent              

are effectively discovered and developed right at the piano. In a playful way, the              

children recognize the possibilities of instruments, they turn the themes familiar           

to them (stories, pictures, or moods) into music, as well as learn new ones. The               

lesson also includes recitation, rhythm and movement education, which develops          

skills and prepares the necessary physical sensations needed for playing the           

piano. The brain adapts to and is open to new information that the child is               

required to know. Also the children tend to have better results in school subjects              

than other children with no musical training.  

 

 

Malý šikula 

 

Představujeme vám nový kroužek pro rozvoj rozumových schopností dětí od 4 do            

6 let.  Kroužek trvá vždy 45 minut.  

Program kroužku se opírá o roční tematický plán, ve kterém s dětmi budeme hrát              

speciální didaktické a společenské hry, zapojíme hlavolamy a rébusy pro          

předškoláky, budeme pracovat s autorskými pracovními listy a občas zařadíme          

pohybovou nebo výtvarnou aktivitu, která bude dobře ladit s tématem dne. Dále             

budou obsahem herní aktivity na rozvoj studijních předpokladů; zaměření na          

rozumové funkce nejmenších; výuka soustředěnosti, paměti, početního a        

logického myšlení, verbálních schopností, prostorové představivosti aj. Bloky        

intenzivní přípravy FORT IQ; občas pokusy a empirické vyučování; vlastní          

publikace a vybrané herní pomůcky 

 

Smart child 

 



 

Introducing a new club for the development of intellectual abilities of children            

from 4 to 6 years.. The club lasts for 45 minutes. The club program is based on                

an annual thematic plan where we will play special didactic and social games with              

the children, engage in brain teasers and preschool puzzles, work with           

worksheets, and occasionally include motion or art activities that will be well            

suited to the theme of the day.  

In addition, game activities will be developed to develop learning assumptions;           

focus on the intellectual functions of the smallest; teaching of concentration,           

memory, numerical and logical thinking, verbal abilities, spatial imagination, 

Blocks of intensive preparation for FORT IQ; occasional attempts and empirical           

teaching; custom publications and selected tools for games. 

 

 

Tanečky 

Kroužek Tanečky je určen pro ty nejmenší děti, které mají rády pohyb a hudbu.              

Je koncipovaný jako soubor her s tanečními prvky, trénování motoriky a vnímání            

hudby. Na začátku každé hodiny je protažení, které se opakuje každou hodinu, a             

děti už vědí, že jím bude lekce začínat. Poté následuje hra a zopakování toho, co               

se malí tanečníci naučili předcházející hodinu. Procházíme nejrůznější dětské         

tance, které jsou hravé a učí děti koordinaci a vnímání hudby. Během kurzu se              

naučíme krátkou sestavu, kterou postupně rozšiřujeme a opakujeme v průběhu          

jednotlivých lekcí. V hodinách také praktikujeme rytmická cvičení, která jsou pro           

děti velmi důležitá a pomáhají jim soustředit se. Tanečky jsou ideální pro všechny             

děti, které se rádi hýbou a tráví svůj čas v kolektivu. Skupina děti učí lepší               

komunikaci mezi sebou. Lekce přispívají k rozvoji pohybových možností, znalosti          

tanečních prvků a v neposlední řadě také vnímání hudby a rytmu.  

Co s sebou? sportovní či pohodlné oblečení, sportovní a pohodlná         

obuv(botasky, cvičky atd.) 

Dance Lessons 

The Dance course is designed for the smallest children who like movement and             

music. It is conceived as a set of games with dance elements, motoring and              

music perception. At the beginning of each lesson there is a stretch that is              

repeated every hour, and the children already know that the lesson will begin.             

This is followed by a game and a repetition of what little dancers have learned               

the previous hour. We go through various children's dances, which are playful            

and teach children to coordinate and perceive music. During the course we will             

learn a short report, which we gradually expand and repeat during each lesson.             

We also practice rhythmic exercises in lessons that are very important to children             

and help them focus. Dances are ideal for all children who like to move and spend                

their time in the collective. The group teaches children better communication with            

each other. Lessons contribute to the development of movement possibilities,          

knowledge of dance elements and, last but not least, the perception of music and              

rhythm. 



 

What to bring? sports or comfortable clothes, sports and comfortable          

shoes 

Keramika 

Cílem kroužku je rozvoj jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Dále se              

zaměřujeme na podněcování kreativního myšlení a rozvoj všeobecné zručnosti.         

Děti si v průběhu našeho kurzu vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy             

práce s keramickou hlínou a speciálními barvami. Z našeho kroužku si odnesou            

nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky. Veškeré potřebné pomůcky jako          

keramickou hlínu, barvy a nástroje máme k dispozici, děti tak na kroužek nic             

nepotřebují. Lekce se odehrávají přímo v prostorách školky. Výrobky se budou           

vyrábět z keramické hlíny, která se nemusí nechávat vypálit, tím pádem, si děti            

budou moci svůj výrobek odnést domů hned po skončení lekce. Kroužek je veden             

proškoleným lektorem, zajímajícím se o tvořivé činnosti a práci s dětmi.  

 

 

Ceramics 

 

The aim of the course is to develop fine motor skills, which is very important               

for children. We also focus on stimulating creative thinking and developing           

general skills. During our course, children will learn and learn the basic            

techniques and principles of working with ceramic clay and special colors. Not            

only our skills, but also individual products will be taken from our club. All 

The necessary tools such as ceramic clay, paints, tools and, last but not least,              

the ceramic kiln for firing are available, so children do not need anything on              

the ring. Lessons take place directly in the school. The products will be made              

of ceramic clay, which does not have to be burned, so children will be able to                

take their product home after the lesson. The ring is led by a trained lecturer               

interested in creative activities and working with children. 

 

 

Veselé zpívání 

 

Připravili jsme si pro vaše děti zájmový kroužek veselého zpívání, který bude            

probíhat přímo ve školce. Děti se během lekcí naučí základní techniky zpěvu,            

dozvědí se zajímavosti o svém hlasu, zjistí, jaký má jejich hlas rozsah,            

zazpívají si sborové i sólové písně. Výběr písní je přizpůsoben dovednostem           

dětí. 

 

Happy Singing 

 

We have prepared a fun singing club for your children, the great advantage of              

which is that it will take place at the preschool. Children learn basic singing              

techniques during lessons, learn about their voice, find out what their voice is,             

sing choral and solo songs. The selection of songs is adapted to the skills of               

children. 

 

 



 

Malý kutil 

 

Malý kutil je jeden z nových kroužků, který je koncipován tak, aby si účastníci              

osvojili nejen základní dovednosti, se kterými se mohou později v životě           

setkat, ale také aby byla rozvíjena jemná motorika, která je pro děti            

předškolního a školního věku velmi důležitá. Důraz je kladen také na           

podněcování trpělivosti a schopnosti koncentrace, což je při práci s nářadím           

nezbytné. Kurz je veden tak, aby děti v průběhu roku postupně získávaly            

dovednosti a návyky v práci s nástroji, a to od úplných základů až po složitější               

kutilské činnosti. Během lekce si vyzkoušejí práci s širokou škálou pomůcek a            

materiálů. Používat budeme vrtačku, pilky, kladiva, šroubováky, dláta,        

špachtle, ale i nejrůznější materiály jako dřevo, gumu, látku, plech, dlaždice,           

plast, sádru či písek. Veškeré vybavení dětem zapůjčíme ve velikosti úměrné           

jejich věku, na lekci tak nepotřebují žádné vlastní nářadí. Lekce jsou vedeny            

proškolenými lektory s pozitivním vztahem ke kutilským a kreativním         

činnostem a nadšením pro práci s dětmi. Po každé hodině si děti výrobky             

odnesou a mohou se tak z nich těšit i v prostředí domova. 

 

Little Maker 

 

A small maker is a extracurricular activity that is designed so that participants             

acquire not only the basic skills they may encounter later in life, but also to               

develop fine motor skills, which is very important for preschool and school            

children. Emphasis is also placed on stimulating patience and the ability to            

concentrate, which is essential when working with tools. The course is           

designed so that children gradually acquire skills and habits in working with            

tools during the year, from complete basics to more complex DIY activities.            

During the lesson, they will try to work with a wide range of aids and               

materials. We will use a drill, saws, hammers, screwdrivers, chisels, spatulas,           

but also various materials such as wood, rubber, fabric, sheet metal, tiles,            

plastic, plaster or sand. We lend all the equipment to the children in a size               

proportional to their age, so they do not need any tools of their own for the                

lesson. The lessons are led by trained teachers with a positive attitude towards             

do-it-yourself and creative activities and a passion for working with children.           

After each lesson, children take the products and can enjoy them in the home              

environment. 

 

Cesta kolem světa 

 

Každou hodinu lektor s dětmi navštíví jinou zemi, ve které si děti vyzkoušejí             

něco typického pro danou zemi. Naučí se národní tanec, uvaří typické jídlo,            

prohlédnou si exotické zvířátko- žádná hodina tak nebude stejná. Kurz je           

rozdělen do jednotlivých etap podle kontinentů. Struktura je připravena tak,          

aby se děti nejdříve seznámily se svojí zemí a blízkými sousedy a teprve poté              

se vydávají na cestu kolem světa – cestu do dalších zemí. Důraz je kladen na               

zážitek jakožto účinnou metodu učení. Díky tomu si děti užijí mnoho zábavy a             

získají důležité informace. Celým pololetím bude děti provázet cestovatelský         

deník, který budou děti během své cesty kolem světa vytvářet. 

 

Journey around the world 

 



 

Every hour, the teacher and children visit another country, where the children            

try something typical for that country. They will learn national dance, cook            

typical food, see an exotic animal - no hour will be the same. The course is                

divided into individual stages according to the continents. The structure is           

prepared so that the children first get to know their country and close             

neighbors and only then set out on a trip around the world - a trip to other                 

countries. Emphasis is placed on experience as an effective method of           

learning. Thanks to this, children will have a lot of fun and get important              

information. Throughout the semester, the children will be accompanied by a           

travel diary, which the children will create during their trip around the world. 

 

Divadelní a dramatický kroužek 

 

Připravili jsme si pro vaše děti Divadelní a dramatický kroužek, který zábavnou            

formou rozvíjí u dětí pohybové a komunikační schopnosti a tvůrčí dovednosti.           

Výuka je koncipovaná veselou a hravou formou pod vedením milého lektora.           

Děti se naučí říkanky, básničky a také jak pracovat s hlasem, gesty nebo             

výrazovými prostředky. Přirozenou formou se dítě učí jak zvládat strach a           

překonat trému. Dále si dítě vyzkouší mnoho sociálních rolí a seznámí se s             

různými divadelními technikami. 

 

Theater and Dramatic Club 

 

We have prepared a theatrical and dramatic club for your children, which            

develops children's movement and communication skills and creative skills in          

an entertaining way. The teaching is conceived in a cheerful and playful form             

under the guidance of a nice lecturer. Children will learn rhymes, poems and             

also how to work with voice, gestures or means of expression. In a natural              

way, the child learns how to manage fear and overcome fear. Furthermore, the             

child will try many social roles and get acquainted with various theatrical            

techniques. 

 

Kouzelnický kroužek 

 

Připravili úžasný kouzelnický kroužek, který zaujme všechny zvídavé děti,         

které touží proniknout do světa čar a kouzel. Malí kouzelníci se mohou těšit na              

malá i velká kouzla a zároveň si budou rozvíjet postřeh, paměť a trpělivost.             

Tento kroužek je velmi oblíbený, děti si v něm užijí spoustu legrace, proniknou             

do tajů magie a odhalí zajímavá kouzelnická tajemství. Děti se seznámí s            

kouzelnickými technikami a naučí se základům kouzlení a magie. Také si           

vyzkoušejí úžasné jevištní triky, naučí se jednoduchá a efektní kouzla. Naučí se            

kouzlit pomocí hůlky a dalších předmětů, seznámí se s prvky mikromagie.           

Přirozenou formou si rozvinou postřeh, paměť, trpělivost a manuální zručnost.          

Užijí si spoustu legrace, stanou se z nich malí kouzelníci a skvěle se odreagují. 

 

Magician Club 

 

We have prepared an amazing magician club that will captivate all inquisitive            

children who want to penetrate the world of spells and magic. Little magicians             

can look forward to both small and large spells and at the same time they will                

develop perception, memory and patience. Children will have a lot of fun in this              



 

club, get into the secrets of magic and reveal interesting magic secrets.            

Children will learn magic techniques and learn the basics of magic. They will             

also try amazing stage tricks, learn simple and effective spells. They will learn             

to cast magic with a wand and other objects, they will get acquainted with the               

elements of micromagic. In natural form, they develop perception, memory,          

patience and manual dexterity. They will have a lot of fun, become little             

magicians and have a great time. 

 

 

 


