
Nabídka kroužků DDM Kaplice v Dolním Dvořišti ve školním roce 2022/ 2023 

Keramika 

začátečníci 

Od 1. třídy PO 12:45 – 13:45 

Bohdana 

Majerová 

1300 Kč Práce s hlínou pro začátečníky, uvedení do světa 

keramiky, tvorba jednoduchých výrobků k různým 

příležitostem. 

Keramika mírně 

pokročilí 

Nutné 

zkušenosti s 

keramikou 

PO 

 

14:00 – 15:00 

Bohdana 

Majerová 

1300 Kč Práce s hlínou pro mírně pokročilé, tvorba výrobků k 

různým příležitostem. 

Tvořivé ruce Od 2. třídy PO 15:15 – 16:15 

Bohdana 

Majerová 

1100 Kč Práce s různým druhem materiálu – modurit, papír, 

textil. Kreativní práce všemožného charakteru – i to, co 

na první pohled vypadá jako odpad (např. obal), se dá 

použít pro krásné výrobky.  Vše formou pro menší a 

zároveň i větší děti. 

Herecké 

hvězdičky 

1. stupeň ZŠ PO 16:30 – 17:30 

Bohdana 

Majerová 

900 Kč Vaše děti si vyzkouší různé divadelní techniky, pohyb 

na jevišti, práci s gestem a mimikou, pantomimu, 

improvizaci, herecké etudy atd. Budeme se věnovat 

hlasové průpravě - jevištní řeči, dechovým cvičením, 

jazykolamům. Kulisy a rekvizity si sami vyrobíme. 

Hrátky s flétnou Od 1. třídy ÚT 

 

12:30 – 13:30 

Petr Špatný 

700 Kč 

 

Kroužek je určen dětem od 1. do 5. třídy, které na 

flétničku ještě nikdy nehrály, nebo již nějaké 

zkušenosti mají. Hrát budeme podle not Hrátky 

s flétnou od Ivety Hlavaté, doplněné dalšími 

písničkami dle schopností účastníků. Součástí výuky 

jsou základy hudební teorie. 

Mladý modelář Od 1. třídy ÚT 13:45 – 14:45 

Petr Špatný 

900 Kč 

 

Děti se budou učit pracovat s nůžkami, nožíkem a 

lepidlem. Začneme jednoduchými papírovými modely, 

od nichž se postupně propracujeme ke složitějším. 

Zručnější modeláři si vyzkouší lepení jednoduchých 

plastikových modelů (plastové modely je nutné 

zakoupit - nejsou součástí vybavení na kroužek) 

Koumáci Od 2. třídy ÚT 15:00 – 16:00 

Petr Špatný 

900 Kč 

 

Pro zvídavé kluky a holky. Během roku budeme stavět 

dle vlastní fantazie funkční modely z různých materiálů 

(např. auto na vzduchový pohon, katapult, vodní 

mlýnek atd.), prozkoumáme, jak fungují a užijeme si 

s nimi spoustu zábavy. Také budeme dělat jednoduché 

pokusy z materiálů, které najdete i doma, zjistíme, jak 

se sestavují jednoduché elektrické obvody, a 

podíváme se, jak vypadá uvnitř počítač nebo mobil. 

 

Kroužky začínají 19. září 2022 a končí 26. května 2023. Cena je za celý školní rok. 

Hlásit se můžete:  

 od 1. 8. 2022 online na stránkách https://ddmck.iddm.cz/prihlaseni 

 od 1. 9. 2022 telefonicky na čísle 734 128 548 nebo osobně v kanceláři DDM, 

Omlenická 436, Kaplice

https://ddmck.iddm.cz/prihlaseni

