Na září – říjen jsme
pro vás připravili:
Praktická ochutnávka většiny zájmových kroužků
v budově a na zahradě.
⚫ Informace Vám přímo podají vedoucí zájmových kroužků.
⚫ Možnost zápisu, zaplacení a výhry v kole štěstí.
Těší se na Vás pracovníci Domečku
⚫

Pátek 7. září od 9 - 13 hodin
Kde:v areálu TJ Jiskra Strážnice.
Co Vás čeká: Nabídka strážnických sportovních klubů a
organizací pro žáky, studenty a rodiče, kde si mohou
vyzkoušet sportovní aktivity např. fotbal, florbal, házená,
stolní tenis, šachy, biketrial, gymnastika…
Vedoucí akce: Roman Zemánek, Marie Knitlová

Sobota 8. září – doprovodný program
Dětský vinařský koutek od 13.30 hod. na náměstí Svobody.
Vedoucí akce: Roman Zemánek

Neděle 16. září od 15 hodin v zahradě Domečku.
Akce určena pro malé holky a kluky formou zábavy a
tvoření, která se uskuteční na zahradě DDM.
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do
tělocvičny Domečku.
Vstupné: 30 Kč, rodinné 60 Kč.
Vedoucí akce: Marie Flašarová

ve spolupráci s NÚLK
Neděle 7. října - začátek: ve 14.00 hod. v zámeckém parku
⚫ pro rodiny s dětmi, všechny milovníky přírody a babího
léta, indiánských dovedností, lanových aktivit, tvořivosti
a dobrých bylinných čajů...
Vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč.
Děti oblečené v indiánském kostýmu vstup zdarma!!
Vedoucí akce: Marie Knitlová

Sobota: 22. září, 29. září v 9 hodin
Kde: sportovní hala ve Vnorovech
Přijďte povzbudit naše družstvo, které se se poprvé utká ve
své kategorii se soupeřem z Kuřimi a Veselím n. Moravou.
Vedoucí akce: Marie Knitlová

akce je určena pro děti od 6 let
Zahájení: 29. 10. v 17 hodin, Ukončení: 30. 10. v 9 hodin
Co Vás čeká: vyrábění svícnů pro lepší usínání, disko rej
v maskách a hledání tajemného pokladu. Celá akce se
uskuteční v prostorách DDM, děti dostanou materiál pro
tvoření, teplou večeři, snídani a po celou dobu akce je pitný
režim zajištěn.
Cena na osobu 200,- Kč. Děti si přinesou spacák (deka +
polštářek) a masku na disko rej.
Akce je určena pro přihlášené do 23. 10. osobně na DDM
nebo telefonu 731 116 083.
Vedoucí akce: Marie Flašarová

Kdy: sobota 22. září v 15 hodin.
Kde: letiště Za Drahami.
Co nás čeká:
Výroba vlaštovek, soutěže v létání vlaštovek a draků
a ukázka leteckých modelů.
Startovné: 30 Kč. Možnost zakoupení občerstvení.
Vedoucí akce: Marie Knitlová

Oddělení přírodních věd, sportu a turistiky
Vedoucí oddělení Mgr. Marie Knitlová
Geocaching – pro děti od 8 let, je to hra na pomezí sportu
a turistiky, která spočívá v hledání schránek (pokladů) za
pomocí GPS navigace. ved. Ing. Veronika Kolajová 300,Fotbal - ve spolupráci s TJ Jiskrou Strážnice,
ved. M. Jurnikl, L. Možnar, S. Hajduch, M. Popelka 200,Kalanetika – pro dívky a ženy se zaměřením na formování
těla formou posilování a zlepšování flexibility těla.
ved. Vlasta Durďáková
800,-

Karate Goju Ryu – pro úplné začátečníky od 1 třídy, bojové
umění, nácvik soustředění, síly a pozornosti.
ved. Stanislav Ištvánek
800,Lukostřelba – pro děti od 9 let, které si chtějí vyzkoušet
tento netradiční sport, ved. Ing. Roman Zemánek
400,Házená mladší žačky pro ročník 2006, 2007 a 2008 - je to
moderní rychlý sport, házenkářské dovednosti a podporujeme
všeobecnou sportovní průpravou a hrami.
Trénink 3x týdně/1,5 hod a hrajeme oficiální JM ligu.
ved. Mgr. M. Knitlová, A. Střelec, M. Petriová 2x 1000,Mažoretky- pro 1. stupeň ZŠ, slavnostní pochodování
s pomůckami, založené na pohybu a koordinaci spojené
s půvabem a flexibilitou.
400,Miniházená - pro ročníky 2009 a mladší, je to založené na
běhu, skoku a hodu, kde hravou formou získávají návyky této
hry. Trénink 2 x týdně /1hodina.
ved. Mgr. Marie Knitlová, Antonín Střelec
1000,NERF liga - pro děti od 9 let, fyzická, pohybová a střelecká
příprava. ved. Ing. Roman Zemánek
Plastikové modelářství – od 10 let, lepení různých modelů.,
ved. Jaroslav Semelka
600,Rybářský kroužek – pro děti od 2- 5 třídy, malí rybáři se
budou učit vše potřebné ke složení rybářských zkoušek poznávat ryby, rybářský řád, zdokonalit se v rybářských
dovednostech a poznávat přírodu kolem sebe.
ved. Michal Uhrin (člen rybářského svazu)
300,Stolní tenis - pro děti od 6 let. Ve spolupráci s TJ Jiskrou.,
ved. Pavel Jamný
200,Spotrík Emilek – pro děti od 1- 3 třída, pojď si hrát, pojď
sportovat! ved. Mgr. Stanislav Knitl
400,Šachový kroužek – pro děti ZŠ, šachy jsou společenská hra
a říká se jim „Královská hra“ a přispívá nejen k logickému,
ale i k celkovému rozvoji myšlení dětí.
ved. Martin Benovič
500,Tenis - začátečníci i pokročilí, ve spol. s TJ Jiskra Strážnice.,
ved. Mgr. Ľudovít Guzmický
200,Turistický kroužek „Poutníček“ - čekají vás výpravy
do přírody, hry a soutěže., ved. M. Plachá, J. Junec
500,Zdravé cvičení pro dospělé – cvičení těla, ale především
mysl. ved. Jaroslav Kolaja
800,Ve spolupráci s TJ Jiskra Strážnice, DDM Strážnice
hradíte za kroužky na celý školní rok
200 Kč
a TJ Jiskra Strážnice fotbalu hradíte navíc + 800 Kč
-„- -„- tenisu hradíte navíc - cena ještě není určena.
Oddílu stolního tenisu nehradíte navíc žádnou částku!

Oddělení estetiky a společenských věd
Vedoucí oddělení Mgr. Marie Flašarová
Angličtina pro děti od 6 let + mladší školní věk, základy +
procvičování. ved. Mgr. Veronika Bulová
1000,Angličtina pro dospělé, také určeno pro starší 12 let, zač.
i pokročilé, základy + procvičování + konverzace.
ved. Mgr. Veronika Bulová
1000,Dřevořezbář – od 9- 99let a dospělé, výuka vyřezávání do
dřeva. ved. Tomáš Měsíček, DiS
1000,Keramika - pro začátečníky a pokročilé od 8 – 99let.
ved. Iveta Veselá - Rigová
1000,Keramika Radějov. - pro děti ze ZŠ Radějov.
ved. Dagmar Oselková
800,Košíkářství - pro zájemce od 10 let, pletení košíků, ošatek,
táců z pediku s využitím i dalších přírodních materiálů (šéna,
korálky, stuhy..). ved. Mgr. Marie Flašarová
1000,Kytara - od 10 let. ved. Mgr. Zdeněk Musil
600,Ornamentika - od 8- 99let, malování strážnických
ornamentů. ved. Marie Holubíková
600,Paličkování - pro děti od 8let a začátečníky z řad dospělých,
ved. Ludmila Kolajová
800,Paličkování – po pokročilé, ved. Ludmila Kolajová 800,Ruční grafika - pro děti od 9 -15let, účastníci si vytvoří
vlastní grafiky a motivy pomocí několika technik - litografie,
linoryt, dřevoryt. ved.Tomáš Měsíček Dis.
800,Tlapičky - keramika pro předškoláky a mladší školní věk,
prvky grafomotoriky. ved. Mgr. Marie Flašarová
600,Tvořínek - od 8 let, různorodé rukodělné techniky.
ved. Mgr. Marie Flašarová
600,Tvoření z přírodnin - věková slupina 6 - 99 let (1x za 14 dní
- 1,5hod.) - tvoření panenek z kukuřičného šustí, ozdoby z
pilin, sena, březové kůry, úprava vaječných výfuků .
Ludmila Trojková
600,Veselé pískání - hra na flétnu - určeno pro děti I. stupně ZŠ,
výuka hry na flétnu hravou formou, s důsledkem na správné
dýchání. ved. Markéta Nováková
600,Výtvarníček - pro předškoláky a ml. školní věk, základy
výtvarných technik, malba, kresba.
ved. Mgr. Marie Flašarová
600,Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena
od měsíce října.
Přihlášky si můžete stáhnout na našich webových stránkách
a zároveň se do kroužku zaregistrovat.
Přihlášku je možné také si vyzvednout přímo na Domečku.
Během měsíce září budou na plakátech a našich webových
stránkách vyvěšené termíny do zájmových kroužků a zároveň
bude probíhat zápis do kroužků včetně zaplacení.
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