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VÝTVARNÝ KLUB

Po 16:30 – 17:30

Mgr. Dana Oliveriusová

Rád vyrábíš, maluješ a kreslíš? Chceš vyzkoušet nové výtvarné techniky, zlepšit se?
Výtvarný klub nabízí kreativní čas, ve kterém budeme tvořit pomocí různých materiálů. Budeme se věnovat nejen kresbě a
malbě, ale zkusíme práci s přírodními materiály a množství dalších výtvarných technik.

HERNÍ SPORT KLUB

Út 16:00 – 17:00

Mgr. Simona Vodehnalová

Nechceš se jen tak válet u učení? Baví tě pohyb, sport a hry? Rád přijímáš výzvy a překonáváš sám sebe?
Sport klub je všestranně pohybově zaměřeným klubem, ve kterém je hlavním cílem povzbudit účastníky ke zdravému životnímu
stylu a aktivnímu využívání svého volného času. V náplni nebudou chybět sporty kolektivní, alternativní ani individuální,
zařadíme také různé pohybové hry a v případě špatného počasí i rozmanité hry karetní a deskové.

MODELÁŘSKÝ KLUB

Út 19:30 – 20:30

Bc. Tomáš Vodehnal

Fascinuje tě pohled na krajinu, technické a architektonické památky? A chtěl bys mít jejich kousek doma?
Společné skládání a lepení papírových modelů významných i méně významných budov, technologických památek, jako jsou
automobily, vojenská technika či letadla a balony.

ANGLICKÁ KONVERZACE

St 16:30 – 17:30

Bc. Tomáš Vágner M.S.Ed

How are you? Would you like to improve your English? So, here we go!
Kdo z nás by se rád nezlepšil v mluvené formě anglického jazyka, kdo by nechtěl dobře rozumět a umět se dorozumět. V celé
škále aktuálních a zajímavých témat si osvojíš novou slovní zásobu, fráze tolik potřebné pro přirozený tok mluvené řeči. Naučíš
se nejen rozumět, ale i sám mluvit.

DRAMA KLUB

St 19:30 – 20:30

Mgr. Simona Vodehnalová

Ach, Romeo, proč jsi vlastně Romeo? Být, či nebýt, přihlásit se, či nepřihlásit, to je oč tu běží.
Nebudeme z toho dělat žádné drama, tedy jen pokud to bude vyžadovat situace. Přijď se zúčastnit improvizačního divadla, vžij
se do role, o které toho dopředu moc nevíš, tvoř živý scénář přímo na místě, jen podle situace a spoluhráčů. Nebudeme se
věnovat jen divadlu improvizovanému, ale seznámíme se i s dalšími dramatickými formami.

HUDEBNÍ KLUB

Čt 16:30 – 17:30

Ing. et Bc. Lenka Hanzalová

Pojďme si společně zazpívat a naučit se na jednoduché hudební nástroje.
Umíš na něco hrát? Ještě jsi to nikdy nezkoušel a chtěl bys? Naučíme se společně hrát na ukulele, zazpíváme si známé i méně
známé písničky a seznámíme se s rytmizací. Pokud bude potřeba, doučíme se do školy noty a potrénujeme hru na klavír. Nabyté
dovednosti využijí účastníci i v dalším profesním životě.

Každý klub je zpoplatněn částkou 200 Kč na pololetí, která slouží k pokrytí nákladů na materiál a pomůcky.
Organizačně jsou kluby zajištěny Střediskem volného času Narnie (www.svc-narnie.cz).
Všechny kluby budou realizovány v prostorách Domova mládeže Střední školy Jana Blahoslava.
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